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برنامه پلنگ
پروژه پلنگ در شمال شرقی ایران طرح ریزی حفاظتی برای پلنگ ایرانی در منطقه قفقاز ایران

فعالیت این پروژه از خرداد ماه 1394 به صورت رسمي آغاز شده و در سه بخش اصلي با تمرکز بر شناسایي پراکنش بالقوه ی پلنگ در 
شمال غرب ایران و ارتباط احتمالي با جمعیت منطقه البرز، فعالیت میداني براي بررسي وضعیت کوریدورهاي شناسایي شده، بازبینی 
شدت و میزان تعارض میان گوشتخواران بزرگ )پلنگ، خرس، گرگ( در سه منطقه ی پایلوت پیگیري مي شود. بخش نخسِت مطالعه 

انجام پذیرفته و هم چنان در سال 1395 ادامه خواهد داشت.

ــگ  ــن یوزپلن ــارکت انجم ــا مش ــال 1394 ب ــروژه در س ــن پ ای
ــن  ــت. در ای ــام داده اس ــی انج ــای مختلف ــت ه ــی، فعالی ایران
ــه مجمــوع  ــران ب ــام هــای کاوه و ای ــا ن ســال، دو پلنــگ دیگــر ب
ــه  ــدوره اضاف ــی تن ــارک مل ــاب در پ ــای دارای ردی ــگ ه پلن
شــدند. همچنیــن، برای نخســتین بــار بــا  اســتفاده از دوربیــن های 

تلــه ای جمعیــت پلنــگ در پــارک ملــی 
ســالوک و ســاریگل بــرآورد شــده و 
ارزشــمندی  اطالعــات  همچنیــن 
ــا  ــه ه ــایر گون ــور س ــوص حض در خص
ــت  ــه دس ــاالس ب ــه ی پ ــه گرب از جمل

ــت.  ــده اس آم
در ایـــن ســـال،  نقـــاط حضـــور پلنـــگ 
هـــای دارای ردیـــاب در تنـــدوره مـــورد 
بررســـی قـــرار گرفتـــه و ده هـــا 
ـــت  بقایـــای شـــکار آنهـــا کشـــف و ثب
ـــات  ـــا مطالع ـــان ب ـــت. همزم ـــده اس ش
ــمندی  ــای ارزشـ ــی، تالش هـ میدانـ
ـــاری  ـــایی بیم ـــوص شناس ـــز در خص نی
ـــی و  ـــوران اهل ـــان جان ـــایع می ـــای ش ه

ـــکی  ـــبکه دامپزش ـــا ش ـــه و ب ـــورت گرفت ـــدوره ص ـــی در تن وحش
درگـــز و اداره محیـــط زیســـت ایـــن شهرســـتان بـــرای 
واکسیناســـیون دام هـــای اهلـــِی پیرامـــون پـــارک در برابـــر 
ــده  ــکاری شـ ــدگان، همـ ــخوار کننـ ــون نشـ ــاری طاعـ بیمـ

ــت. اسـ

برنامه پلنگ
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برنامه یوزپلنگ

ادامه فاز دوم پایش ملی یوزپلنگ آسیایی در ایران

‹

برنامه پلنگ
تقویم پلنگ 95

دوربین گذاری در زیستگاه های حیات 
وحش در کنار نتایج علمی و تحقیقاتی 
اجتماعی  و  عمومی  اهداف  تواند  می 
مهمی را هم دربرداشته باشد. در همین 
راستا با استفاده از عکس های دوربین 
های تله ای و ذوق عکاسان حیات وحش 
برای دستیابی به اهداف عمومِی حفاظت 
حیات وحش، تقویمی با عکس های پلنگ 
انجمن  همکاری  با  ایران  شرق  شمال 
سال  برای  و  طراحی  ایرانی  یوزپلنگ 
1395 بین اهالی ساکن زیستگاه های این 
گربه سان بزرگ توزیع شد. از آن جایی 
که یکی از راه های حفاظت از گونه های 
بین  در  فرهنگ سازی  وحش،  حیات 
جوامع ساکن در نزدیکی زیستگاه هاست، 
ارتقای  باعث  این چنینی  طرح هایی 
فرهنگ حفاظت در بین اقشار مختلف 
مردم خواهد شد. از همین رو با فراخوان 
عمومی در شبکه های اجتماعی بیش 
از 40 نفر از نیکوکاران با درک اهمیت 
موضوع دست به کار شدند تا تقویم ها 
برای سال جدید طراحی و فراینِد بازتولید 
و توزیع آن اجرایی شود. پس از یک ماه 
تالش برای جمع اوری منابع مالی، مبلغ  
مورد نیاز برای چاپ تقویم ها فراهم شد. 
از مجموع 2400 تقویم چاپ شده، 1000 
تقویم برای روستاهای اطراف پارک ملی 
تندوره، 800 عدد برای روستاهای اطراف 
پارک های ملی سالوک و ساریگل و 200 
منطقه ی  اطراف  روستاهای  برای  عدد 
در  سیستان  و  ارس  شده ی  حفاظت 

شمال شرق ایران توزیع شد. 

در فاز نخست پایش ملی یوزپلنگ آسیایی 
در ایران، به دلیل کمبود آمار در خصوص 
تعداد یوزپلنگ ها و نسبت جنسی آنها در 
ایران، پژوهشگران انجمن یوزپلنگ ایرانی 
با کمک دوربین های تله ای به دنبال 
پاسخ این سوال رفتند. طی این فاز بین 
سالهای 90 تا 92، از 14 فرد یوزپلنگ 

عکسبرداری شد. 
بـــه جهـــت پایـــش مســـتمر وضعیـــت 
یوزپلنـــگ هـــا در زیســـتگاه هایشـــان 
فـــاز دوم پایـــش یوزپلنـــگ هـــا در 
ـــی آن  ـــه در ط ـــد ک ـــاز گردی ـــال 93 آغ س
پروتـــکل هـــای دوربیـــن گـــذاری هـــا 
ـــال  ـــاز دوم در دو س ـــد.  ف ـــه ش ـــز بهین نی
93 تـــا 94 انجـــام گرفـــت و تصاویـــری 
از 14 فـــرد یوزپلنـــگ، به دســـت 
آمـــد. ســـال 94 پناهگاه هـــای حیـــات 
وحـــش دره انجیـــر، میاندشـــت و 
نایبنـــدان نیـــز دوربیـــن گـــذاری 
ــه  ــل از جملـ ــج ذیـ ــه نتایـ ــدند کـ شـ
پژوهـــش  ایـــن  دســـتاوردهای 

اســـت:

 .1
ثبت مهاجرت 415 کیلومتری 

در یوزپلنگ ها

ـــان«  ـــام »پوی ـــه ن ـــر ب ـــگ ن ـــک یوزپلن ی
بـــا طـــی کـــردن ایـــن مســـافت بیـــن 
پناهـــگاه حیـــات وحـــش نایبنـــدان در 
اســـتان خراســـان جنوبـــی و پناهـــگاه 
حیـــات وحـــش دره انجیـــر در اســـتان 
یـــزد، رکـــورد مهاجـــرت یوزپلنگ هـــا 
ـــرد.  ـــت ک ـــود ثب ـــام خ ـــه ن ـــا ب را در دنی

ســـال 1390 تصویـــر ایـــن یوزپلنـــگ 
ــده  ــت شـ ــدان ثبـ ــه ی نایبنـ در منطقـ
بـــود. ســـال 1393 همیـــن یوزپلنـــگ در 
ـــه ی دره  ـــه ای منطق ـــن تل ـــر دوربی تصاوی
انجیـــر دیـــده شـــد؛ فاصلـــه هوایـــي 
مـــکان ایـــن دو عکـــس، طـــی کـــردن 
مســـافت 215 کیلومتـــر را نشـــان 
دوربین گـــذاری  در  داده اســـت. 
ــدان  ــش نایبنـ ــات وحـ ــگاه حیـ پناهـ
ــان  ــددا پویـ ــاه 94، مجـ ــرداد مـ در مـ
در ایـــن منطقـــه دیـــده شـــد کـــه بـــه 
معنـــی برگشـــت او از منطقـــه ی دره 
انجیـــر و طـــی کـــردن مســـافت 415 

ـــت  ـــت و برگش ـــوع رف ـــر در مجم کیلومت
ــت. اسـ

به دســـت آوردن اطالعـــات از وضعیـــت 
ــه  ــا، در برنامـ ــرت هـ ــتی و مهاجـ زیسـ
ـــز  ـــیار حائ ـــی، بس ـــای حفاظت ـــزی ه ری
ــود  ــن وجـ ــت.  همچنیـ ــت اسـ اهمیـ
لـــزوم  مهاجرت هایـــي،  چنیـــن 
جلـــب مشـــارکت ســـاکنین همجـــوار 
مســـیر های مهاجـــرت را، در پایـــش 
و حفاظـــت از مناطـــق آزاد، نمایـــان 

 . د ز می ســـا
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حیـــات وحـــش نایبنـــدان در تابســـتان 
94، از یـــک فـــرد یوزپلنـــگ نـــر 
عکســـبرداری شـــد کـــه آخریـــن بـــار 
ـــن  ـــرش در ســـال 90 توســـط دوربی تصوی
ــک  ــنال جئوگرافیـ ــه اِی نشـ ــای تلـ هـ

 .2
ثبت حضور پس از 4 سال

 
طـــی دوربیـــن گـــذاری پناهـــگاه 

ــت  ــس بدسـ ــود. عکـ ــده بـ ــت شـ ثبـ
آمـــده نویـــد دهنـــده ی ســـالمت ایـــن 
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــال ب ـــن 4 س ـــگ در ای یوزپلن
ـــرای آن  ـــد«  ب ـــام »نوی ـــور ن ـــن منظ همی

انتخـــاب شـــد.

 .3
زادآوری هــا در پناهــگاه حیات 

ــت وحش میاندش

پناهـــگاه حیـــات وحـــش میاندشـــت 
و  زادآور  جمعیـــت  دارای  همـــواره 
مناســـبی از یوزپلنـــگ هـــا بـــوده 
ـــت  ـــان اداره کل حفاظ ـــت. کارشناس اس
ــمالی  ــان شـ ــت خراسـ ــط زیسـ محیـ
ــک  ــدند از یـ ــق شـ ــاه موفـ در مردادمـ
ـــرداری  ـــر ب ـــگ تصوی ـــواده ی یوزپلن خان
کننـــد. ایـــن خانـــواده متشـــکل از 
ـــس از  ـــود. پ ـــه ب ـــه تول ـــادر و س ـــک م ی
بررســـی هـــای انجـــام شـــده بـــر روی 
خال هـــای مـــاده مـــادر، مشـــخص 
شـــد ایـــن یـــوز، همـــان تولـــه 
ـــاز  ـــال 91 در ف ـــه س ـــت ک ـــی اس یوزپلنگ
ـــر  ـــادر و خواه ـــراه م ـــه هم ـــش، ب اول پای
ـــش  ـــا پای ـــن ه ـــط دوربی ـــرادرش توس و ب
می شـــدند و حـــاال خـــود مـــادر شـــده 
ــت آوردن  ــور به دسـ ــه منظـ ــت. بـ اسـ
تصاویـــر بیشـــتر از ایـــن خانـــواده 
ــل  ــه منتقـ ــه منطقـ ــا بـ ــن هـ دوربیـ

ــد. شـ

بـــه دنبـــال دوربیـــن گـــذاری در منطقـــه، 
ـــار  ـــن ب ـــد. ای ـــت گردی ـــن زادآوری ثب دومی
ـــب  ـــه ی جال ـــه. نکت ـــک تول ـــاده و ی ـــک م ی
ـــاده  ـــه م ـــود ک ـــده آن ب ـــدوار کنن توجـــه و امی
ـــال 91  ـــه در س ـــود ک ـــادری ب ـــان م ـــوز، هم ی
ـــور  ـــه حض ـــه در منطق ـــه تول ـــراه س ـــه هم ب
ــر در  ــون دیگـ ــال تاکنـ ــته و از آن سـ داشـ
دوربین هـــا ثبـــت و دیـــده نشـــده اســـت 
ـــه  ـــت ک ـــه ای اس ـــان تول ـــادر هم ـــه م و اینک
چنـــد مـــاه قبـــل بـــا ســـه تولـــه دیـــده 

شـــده بـــود.

 .2
تلف  یوزپلنگ  شناسایی 
توران  منطقه  در  شده 

استان سمنان   

بهمـــن مـــاه 94 شـــاهد تلـــف شـــدن 
یـــک یوزپلنـــگ دیگـــر در کشـــور 
ـــمنان  ـــتان س ـــاق در اس ـــن اتف ـــم. ای بودی
و بـــه دلیـــل نامعلومـــی )ضربـــه 
بـــه گـــردن( رخ داد. کارشناســـان 
ــه  ــر گرفتـ ــگ تصاویـ ــن یوزپلنـ انجمـ
ــا تمـــام  شـــده از ایـــن یوزپلنـــگ را بـ

شـــده،  تهیـــه  شناســـنامه های 
بررســـی کردنـــد. نتیجـــه آن بـــود 
ـــری  ـــگ ن ـــگ، یوزپلن ـــن یوزپلن ـــه ای ک
ـــراه دو  ـــه هم ـــال 91 ب ـــه در س ـــت ک اس
ـــات  ـــگاه حی ـــان در پناه ـــر و مادرش خواه
وحـــش میاندشـــت حضـــور داشـــتند. 
ظاهـــرا ایـــن یوزپلنـــگ در حـــال 
مهاجـــرت بـــه منطقـــه تـــوران بـــوده 
کـــه در راه جـــان خـــود را از دســـت 
داده اســـت. ایـــن شناســـایی اهمیـــت 
ـــای  ـــردن کریدوره ـــن ک ـــدان ام دو چن
ــان  ــا را نشـ ــگ هـ ــی یوزپلنـ مهاجرتـ
می دهـــد کـــه تنهـــا حفاظـــت از 
ــت از  ـــرای حراسـ ــی، ب ــق فعلـ مناطـ
نســـل یوزپلنـــگ هـــا کافـــی نخواهـــد 
بـــود. بـــه ایـــن ترتیـــب یکـــی دیگـــر 
ــی  ــی حرکتـ ــای اصلـ ــدور هـ از کوریـ
یوزپلنـــگ در کشـــور شناســـایی شـــد 
اطالعـــات  آوردن  به دســـت  کـــه 
ــورد  ــر در مـ ــی تـ ــر و جزئـ ــق تـ دقیـ
آن نیازمنـــد ادامـــه ی تحقیقـــات 

اســـت.

عکس ها از انجمن یوزپلنگ ایرانی، سازمان حفاظت محیط زیست و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
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پروژه بسترسازي مشارکت مردم محلي حاشیه پناهگاه حیات وحش دره انجیر و 
نی باز در پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایي

برنامه یوزپلنگ

آب برای یوزها

ــا  ــود. ب ــان مســئول ب ــط ب ــه جــای محی ــی ب ــروی محل ــک نی ی
ــم  ــده و ه ــه کار ش ــغول ب ــی مش ــرد محل ــک ف ــم ی ــن کار ه ای
ــن  ــردازد. در همی ــی پ ــه م ــت از منطق ــه حفاظ ــان ب ــط ب محی
ــی  ــرد محل ــوِق ف ــت حق ــن پرداخ ــرای تامی ــت ب ــتا فعالی راس

ــد. ــاز ش آغ
 ایــن مســئله بــر روی وبســایت انجمــن بــا مخاطبیــن در 
ــورد  ــغ م ــی مبل ــان کوتاه ــدت زم ــد و در م ــته ش ــان گذاش می
ــت  ــان به دس ــرد آبرس ــوق ف ــاه حق ــت 6 م ــرای پرداخ ــر ب نظ

آمــد.

تامیــن آب در مناطــق خشــک کشــور همــواره 
از معضــالت و دغدغــه هــای ادارات کل محیــط  
زیســت اســتان هــا بــوده اســت. ایــن موضــوع 
در مناطقــی کــه زیســتگاه یوزپلنــگ آســیایی 
محســوب می شــوند دارای اهمیــت دوچنــدان 
اســت، بــه همیــن دلیــل محیــط بانــان مناطــق 
وقــت زیــادی را صــرف آبرســانی بــه آبشــخورها 
ــان  ــش زم ــبب کاه ــود س ــه خ ــد ک ــی کنن م

گشــت زدن در مناطــق می شــود. 
پــارک ملــی ضامــن آهــو و پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت 
ــا  ــده مســتثنی نیســت. زیســتگاهی خشــک ب ــن قاع ــم از ای ه
ــروژه  ــن پ ــی ســوزان در فصــل تابســتان. در ســال 93 ای گرمای
ــط  ــت محی ــکاری اداره حفاظ ــا هم ــود، ب ــدام خ ــن اق در اولی
ــد تعــداد 6 آبشــخور  ــراد عالقمن ــت اف زیســت جاجــرم و حمای
ــترها  ــر ش ــاوم در براب ــاختارهای مق ــه س ــه ب ــز منطق را در مرک
مجهــز کــرد. ایــن ســازه هــا بــه تمامــی جانــوران  غیــر از شــتر 
اجــازه حضــور بــرای نوشــیدن آب را مــی دهــد . بــرای آبرســانی 
ــان  ــط بان ــی از محی ــواره یک ــاز هم ــه آبشــخورهای دســت س ب
ــد و  ــه بکاه ــود در منطق ــت زدن خ ــان گش ــود از زم ــور ب مجب

ــد.  ــر آب کن ــر آبشــخورها را پ ــا تانک ب
هــر کــدام از آبشــخورها در طــول 
ــا  ــا، 2 ت ــه ی گرم ــش ماه دوره ی ش
ــوند.  ــرآب ش ــد پ ــاه بای ــار  در م 3 ب
ــاز  ــورد نی ــن آب م ــرای تامی ــی ب یعن
منطقــه، در مجمــوع تانکــر بایــد 
ــار وارد منطقــه  ــه حداقــل 24 ب ماهان
ــری  ــی به کارگی ــه معن ــن ب ــود. ای ش
ــی  ــط بان ــان از 7 محی ــط ب ــک محی ی
ــه  ــغول ب ــه مش ــه در منطق ــت ک اس

کار هســتند.
بــا ایــن میــزان کمبــود نیرو، مشــغول 
شــدن یــک محیــط بــان فقــط بــرای 
انتقــال آب، حفاظــت فیزیکــی منطقه 
را دچــار مشــکل مــی کنــد. بهترین راه 
حــل بــرای ایــن مشــکل، جایگزینــی 

ـــر  ـــراي درگی ـــترهایي ب ـــردن بس ـــم ک ـــال فراه ـــه دنب ـــروژه ب ـــن پ ای
ـــوده  ـــت یوزپلنـــگ آســـیایي ب ـــش جمعی ـــي در پای ـــردم محل ـــردن م ک
ـــت  ـــکل گیری حفاظ ـــتای ش ـــی در راس ـــور گام ـــروژه ی مذک ـــت. پ اس
ـــیایی  ـــگ آس ـــتگاه های یوزپلن ـــا( در زیس ـــاع مبن ـــارکتی )اجتم مش
ــط  ــر توسـ ــوان بازیگـ ــه عنـ ــردم بـ ــدن مـ ــه شـ ــت. پذیرفتـ اسـ
ـــازی  ـــه ی بسترس ـــا الزم ـــن آن ه ـــش پذیرفت ـــران و نق ـــر بازیگ دیگ
بـــرای مشـــارکت مـــردم محلـــی در پایـــش جمعیـــت یوزپلنـــگ 
ـــاد  ـــش اعتم ـــران )افزای ـــان بازیگ ـــازی می ـــت. اعتمادس ـــیایی اس آس
متقابـــل میـــان مـــردم محلـــی و دیگـــر بازیگـــران( و همچنیـــن 
ــش  ــن در پایـ ــش پذیرفتـ ــت نقـ ــردم جهـ ــازی در مـ ظرفیت سـ
جمعیـــت یوزپلنـــگ آســـیایی پایه هـــای مـــورد نیـــاز پیمـــودن 
ـــی  ـــت عموم ـــر خواس ـــال اگ ـــن ح ـــود. در عی ـــد ب ـــیر خواهن ـــن مس ای
ـــته  ـــود نداش ـــه وج ـــی در منطق ـــای حفاظت ـــام فعالیت ه ـــرای انج ب
ــن  ــد. ایـ ــد شـ ــم نخواهـ ــردم فراهـ ــارکت مـ ــتر مشـ ــد بسـ باشـ
پـــروژه ســـعی داشـــته اســـت بـــا شـــناخت ظرفیت هـــا، تجـــارب 
و وضعیـــت موجـــود هـــر یـــک از بازیگـــران، فرصت  هـــا و موانـــع 

مشـــارکت مـــردم محلـــي حاشـــیه پناهـــگاه حیات وحـــش 
ــیایي را  ــگ آسـ ــت یوزپلنـ ــش جمعیـ ــاز در پایـ ــر و نی بـ دره انجیـ

شناســـایی کنـــد.
ــیه ی  ــي حاشـ ــردم محلـ ــارکت مـ ــازي مشـ ــروژه ی »بسترسـ پـ
پایـــش  نی بـــاز در  و  پناهـــگاه حیات وحـــش دره انجیـــر 
رویکـــرد  اســـاس  بـــر  آســـیایي«  یوزپلنـــگ  جمعیـــت 
Participatory  Rural praisal - PRA   به اجـــرا درآمـــد. ایـــن 
پـــروژه کـــه از آذر 1393 به صـــورت پایلـــوت در روســـتای ســـاغند 
حاشـــیه ی پناهـــگاه آغـــاز شـــده بـــود در آبـــان 1394 بـــه پایـــان 
رســـید. دو فـــاز دیگـــر بـــرای اجـــرای ایـــن پـــروژه پیـــش بینـــي 
ـــده  ـــای آین ـــال ه ـــی،  در س ـــن مال ـــورت تامی ـــه در ص ـــود ک ـــده ب ش

اجـــرا خواهـــد شـــد.
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ابتکار شرکت هواپیمایي معراج

ــد در سراســر  ــان عالقمن ــا کمــک داوطلب ــگ ب  انجمــن یوزپلن
جهــان، در نیمــه دوم ســال 94 طــرح ترجمــه ی پوســتر 
اینفوگرافیــک »یوزپلنــگ آســیایی« خــود را بــه ســایر زبــان هــا 
ــای  ــن ابزاره ــی تری ــی از اصل ــه یک ــتر ک ــن پوس ــرد. ای ــاز ک آغ
آموزشــی موجــود در انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی اســت، بــا 
ــش از  ــه بی ــایت poeditor.com  ب ــاخت وبس ــک زیرس کم
17 زبــان از جملــه انگلیســی، فرانســوی، اســپانیولی، ایتالیایــی، 
ــاالن، ترکــی،  ــی، ژاپنــی، کات ــی، آفریقای ــی، عرب ــی، آلمان پرتغال
روســی، هلنــدی، ســوئدی، لهســتانی و ... ترجمــه شــده اســت. 
طراحــی ایــن پوســتر نیــز بــه زبان هــای مختلــف از اواخــر ســال 
94 بــا مشــارکت بیــش از 50 نفــر آغــاز شــده اســت. هــدف از ایــن 
کار، معرفــی ایــن گونــه ی ارزشــمند بــه جامعــه ی بیــن الملــل و 

ــه ســمت یوزپلنــگ آســیایی اســت. ــی ب جلــب توجــه جهان

بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت تولیـــد محتـــوای چندرســـانه ای بـــا 
هـــدف ترویـــج فرهنـــگ حفاظـــت از طبیعـــت، انجمـــن در 
ســـال 94 تصمیـــم گرفـــت گروهـــی بـــرای ایـــده پـــردازی و 
ـــد.  ـــکیل ده ـــانه ای تش ـــد رس ـــر چن ـــپ و تصاوی ـــاخت کلی س
اولیـــن تـــالش ایـــن گـــروه بـــرای پرداختـــن بـــه موضـــوع 
ــک  ــتن یـ ــه نوشـ ــر بـ ــگ منجـ ــای یوزپلنـ ــکار طعمه هـ شـ
ســـناریو در اواخـــر ســـال 94 گردیـــد. تصویربـــرداری ایـــن 
ســـناریو نیـــز در همـــان ســـال انجـــام شـــد. کلیـــپ تهیـــه 
شـــده در ســـال 95 توســـط رســـانه های اجتماعـــی انجمـــن 

منتشـــر خواهـــد شـــد.

ـــه دو  ـــر روی بدن ـــگ ب ـــر یوزپلن ـــی تصوی ـــه نقاش ـــدام ب ـــی اق ـــگ ایران ـــن یوزپلن ـــکاری انجم ـــا هم ـــراج ب ـــی مع ـــرکت هواپیمای  ش
ـــت. ـــرده اس ـــود ک ـــای خ ـــد از هواپیماه فرون

ـــی  ـــای فرهنگ ـــت ه ـــال 93 فعالی ـــتان س ـــود، از زمس ـــی خ ـــای اجتماع ـــئولیت ه ـــتای مس ـــراج در راس ـــی مع ـــرکت هواپیمای ش
ـــریه  ـــماره از نش ـــن ش ـــون در چندی ـــا کن ـــت و ت ـــوده اس ـــاز نم ـــی را آغ ـــگ ایران ـــن یوزپلن ـــا انجم ـــود ب ـــترک خ ـــی مش و آموزش
داخلـــی خطـــوط پـــروازی معـــراج نیـــز بـــا نشـــر مطالـــب و عکـــس هایـــی از یوزپلنـــگ ایرانـــی و حیـــات وحـــش ایـــران، در 

جهـــت فرهنـــگ ســـازی عمومـــی تـــالش نمـــوده اســـت.

برنامه یوزپلنگ

ترجمه پوستر اینفوگرافیک یوزپلنگ ساخت کلیپ های ترویجی
آسیایی
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برنامه یوزپلنگ

کمپین 70 بازماندهپرفورمنسی برای یوز

برنامه یوزپلنگ

نهمین دوره »روز ملی یوزپلنگ ایرانی«

9 شهریورماه، سالگرد نجات ماریتا، یوزپلنگ 
به   ،1386 سال  از  است.  ایرانی  مشهور 
پیشنهاد انجمن یوزپلنگ ایرانی این روز به 
عنوان »روز ملی یوزپلنگ ایرانی« نام گذاری 
شده و هرساله گروه های مختلف در سراسر 
کشور، فعالیت هایي را برای بزرگداشت این 
روز و اطالع رسانی عمومی درباره ی وضعیت 

یوزپلنگ ایرانی، انجام می دهند.
یوزپلنگ  ملی  »روز  بزرگداشت  نهمین 
ایرانی«، 5 و 6 شهریورماه 94 توسط انجمن 
یوزپلنگ ایرانی در پارک ملت تهران با حضور 
بازدید  و  زیستی  محیط  انجمن های  سایر 

گسترده ی عالقمندان برگزار شد.
همزمان بـا برگزاری جشـنواره تهـران، در 13 
اسـتان دیگـر نیـز جشـنواره و فعالیت هایـی 
بـا همـکاری انجمـن یوزپلنـگ ایرانـی برگزار 
شـد. از فعالیـت هـای انجـام شـده در دیگـر 
اسـتان هـا مـی تـوان بـه ایسـتگاه حیوانـات 
بـا هـدف لمـس آن هـا توسـط کـودکان، 
بازارچـه خیریه، نمایشـگاه عکـس یوزپلنگ، 
نمایـش فیلم مسـتند حیـات وحـش، ارائه ی 
توضیحـات در مـورد یوزپلنـگ، حـل جـدول 
حیوانات،  اجرای کارگاه آموزشـی در خصوص 
گربه سـانان ایرانی و گونه هـای موجود و دیگر 
فعالیـت های آموزشـی و تفریحی بـا محوریت 

یوزپلنـگ ایرانـی اشـاره کـرد. 

صعود اعضای انجمن به مناسبت روزملی یوزپلنگ ایرانی

در جشــنواره ی روز ملــی یوزپلنــگ 
ــت  ــارک مل ــهریور، پ ــی )5 و 6 ش ایران
ــرای  ــی ب ــش  پرفورمنس ــران( نمای ته
ــگ  ــدات یوزپلن ــوع تهدی ــا موض ــوز  ب ی
آســیایی در جــوار دریاچــه ی مصنوعــی 
پــارک ملــت بــا خامــوش شــدن 
چــراغ هــای محوطــه ی غرفــه هــا 
ــش  ــا پوش ــا  ب ــا ب ــد. پرفورمره ــاز ش آغ
و رفتارهایشــان، هرکــدام یکــی از 
تهدیــدات یــوز بودنــد و در تعلیــق 
فضایــی نســبتا ترســناک ایــن موضــوع 
ــا  ــم الق ــن ه ــه و حاضری ــه هم ــم را ب مه

مــی کردنــد. 

در شــهریورماه ســال 94 بخــش آمــوزش و مشــارکت هــای مردمــی انجمــن یوزپلنــگ 
ایرانــی کمپیــن اطــالع رســانی بــا محوریــت یوزپلنــگ آســیایی را  بــه راه انداخــت. ایــن 
ــر  ــه حداکث ــاره ب ــه اش ــا survivors  70  ک ــده"  ی ــوان " 70 بازمان ــن تحــت عن کمپی
تعــداد جمعیــت تخمیــن زده شــده ی یوزپلنــگ آســیایی دارد، بــا حضــور در غرفــه ای 
مســتقل در جشــنواره روز ملــی یوزپلنــگ ایرانــی )5 و 6 شــهریور، پــارک ملــت تهــران( 
تــالش کــرد بــه روشــی جدیــد افــراد را بــا حقایــق وضعیــت یوزپلنــگ در ایــران آشــنا 
ــا یکــی از ایــن حقایــق احســاس خــود را بــه  ســازد. در ایــن غرفــه افــراد در مواجهــه ب
ســمت دوربیــن کمپیــن بازگــو مــی کردنــد. ایــن تصاویــر ضبــط شــده تــا مــاه هــا پس 
از جشــنواره توســط رســانه هــای کمپیــن بــا مخاطبیــن بــه اشــتراک گذاشــته شــد. 
ــا  ــاد شــده در شــبکه هــای اجتماعــی ب ــر ی ــر تصاوی ایــن کمپیــن همچنیــن عــالوه ب
ــالش  ــان فارســی و انگلیســی، ت ــه دو زب ــات وحــش ، ب ــای حی ــوزه ه ــار و آم درج اخب
خــود را در جهــت آگاه ســازی و اطــالع رســانی در مــورد ایــن گونــه ی یگانــه و در حــال 

انقــراض بــه جامعــه ی ایــران و بیــن الملــل آغــاز نمــوده اســت.

روز یوز در مدرسه هاله مشهد
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برنامه حمایتی از محیط بانان

دومین دوره جایزه یحیی

‹

‹

اشتراک یافته ها 

همکاری با دانشگاه ها

سمینارهای حیات وحش

ــالها  ــن س ــت. در ای ــر گذاش ــت س ــود را پش ــزاری خ ــالگرد برگ ــومین س ــش س ــات وح ــمینارهای حی ــال 1394 س ــاه س در مهرم
ــا  ــه ی جدیدتریــن دســتاوردهای پژوهشــگران و تبــادل ایــده هــا مهیــا شــود. ایــن نشســت هــا ب ــرای ارائ ــا محلــی ب ســعی شــد ت
همــکاری صمیمانــه ی انتشــارات فنــی ایــران و خبرگــزاری زیســت بــوم، هــر دو مــاه یکبــار برگــزار مــی گــردد. لیســت موضوعــات و 

ــن شــرح اســت: ــن نشســت هــا در ســال 94 بدی ســخنرانان ای

ــا  ــان نامــه خــود را ب ــای کاوه حبعلــی پای ــان نامــه ی کارشناســی ارشــد تعریــف شــد. آق ــب پای طــی ســال 94 یــک مطالعــه در قال
موضــوع   بررســی وضعیــت کفتــار راه راه در شــمال شــرق ایــران  آغــاز کــرده کــه در آن، بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای آمــاری، عــالوه 

ــا گوشــتخواران را بررســی خواهــد کــرد. بــر تخمیــن انــدازه ی جمعیــت و تراکــِم گونــه ی کفتــار راه راه، تعامــل ایــن گونــه ب

انجمن در راستای برنامه های حمایتی خود از محیط بانان، از 
سال 92 جایزه ی  ساالنه ای جهت تقدیر از محیط بانان زحمتکش 
سازمان حفاظت محیط زیست پایه گذاری کرده است. این جایزه 
به ابتکار دو تن از اعضای هنرمند این انجمن، مجتبی رمزی و 
پریدخت مشکزاد، شکل گرفت. این جایزه به یاد محیط بان 
شهید، یحیی شاه کوه محلی،  »جایزه ی یحیی« نام گرفته 
است. یحیی شاه کوه محلی، یکی از محیط بانان نمونه ی کشور 
بود که طی سال های فعالیت خود در مناطق شمال و شمال 
شرق کشور)تاالب میانکاله و منطقه حفاظت شده ی سالوک( 
دوستداران محیط زیست را با خود همراه نمود وسرانجام در محل 
خدمت خود در سالوک توسط شکارچیان غیرمجاز جان باخت. 
همچنین از آنجاییکه محیط بانان حافظ و حامی محیط زیست 
کشور و حیات بخش آن هستند، این جایزه »یحیی«  نام گرفته 

است.
هدف از این جایزه، تجلیل از محیط بانانی است که تالش های 
چشم گیری در زمینه ی حفاظت از عرصه های تنوع زیستی در 

حوزه های محل خدمت خود داشته اند. 
در اولین دوره »جایزه ی یحیی«، جایزه به 5 محیط بانی که طی 

سال 92 در حین خدمت دچار مصدومیت شده بودند، تعلق 
گرفت. مراسم اهدای این جایزه اردیبهشت ماه 93 در دانشگاه 

محیط زیست کرج برگزار گردیده بود. 
در دومین دوره ی »جایزه ی یحیی«، محیط بانان برجسته کشور 
توسط شبکه ی تشکل های محیط زیستی هر استان به دبیرخانه ی 
اندیشی  هم  با  انتخاب،  این  در  شدند.  معرفی  یحیی  جایزه 
کارشناسان و پیش کسوتان محیط  زیست، 14 مالک با امتیازهای 
مشخص و معین در فرم های ارسالی به استان ها گنجانده شده بود. 
روند انتخاب و امتیازدهی 2 محیط بان برجسته ی هر استان، برای 
نخستین بار با همکاری تشکل های مردم نهاد انجام شد. بر این 
اساس تعداد 27 پرونده تشکیل شد و به منظور معرفی پنج محیط 
بان برگزیده ی نهایی، امتیازات مورد ارزیابی، بازبینی و دقت نظر 
چند باره ی هیات داوران قرار گرفت. دومین »جایزه ی یحیی« 
طی مراسمی در مرداد ماه 94 در محل خانه موزه عزت اهلل انتظامی 
به محیط بان نمونه علیرضا رحیمی گریران از لرستان، محمدرضا 
حلوانی از اصفهان، مرتضی داوودی از آذربایجان غربی، رسول بابایی 
از کرمانشاه و عبدالکریم مهار از کهکیلویه وبویراحمد اهدا شد. 
همچنین هدایت اله دیده بان با ارائه ی فیلمی از درگیری تعدادی از 
شکارچیان با یکی از محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست به 
دادگاه، بی گناهی همکار خود را اثبات و موفق به لغو حکم اعدام وی 

شد. از این رو جایزه ی ویژه به وی تعلق گرفت.
همچنین طی سال 94 دبیرخانه ی دائمی جایزه ی یحیی شکل 
گرفت و اقدامات مربوط به برگزاری سومین دوره از اسفند ماه 
94 آغاز شد. از این پس، مراسم اهدای جایزه ی یحیی، آذر ماه هر 

سال برگزار خواهد شد.
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انتشارات عمومی

یوزنامه انتشــار دســتاوردهای یــک پژوهــش در قالــب مقالــه ی علمــی پــس از انجــام آن،  اقدامــی اســت کــه در صــورت انجــام نشــدن بــه 
معنــی ناقــص مانــدن آن مطالعــه خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی همــواره تــالش کــرده اســت کــه خروجــِی 
مناســبی از مطالعــات خــود بــر روی گونــه هــا داشــته باشــد تــا بتوانــد نتایــج به دســت آمــده را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذارد. در 

جــدول زیــر عناویــن مقــاالت انتشــار یافتــه ی علمــی ایــن انجمــن در ســال 1394 مشــاهده می شــود:

»یوزنامــه« خبرنامــه ی رســمی انجمــن 
ــک  ــه نزدی ــت ک ــی اس ــگ ایران یوزپلن
ــذرد.  ــار آن می گ ــه از انتش ــک ده ــه ی ب
هــدف از انتشــار یوزنامــه، اطالع رســانی 
درخصــوص آخریــن دســتاوردهای 
پژوهشــی و فعالیت هــای حفاظتــی 
و  همــکاران  اعضــا،  بــه  انجمــن 

می باشــد. عالقمنــدان 

مقاالت علمی

ــماره ی  ــت ودومین ش ــت ویکمین و بیس بیس
یوزنامــه بــه ســردبیری محمــد گائینــی، 
ــار  ــه ی اخب ــه ارائ ــی ب ــام رنگ ــورت تم ــه ص ب
و مقــاالت مختلــف در زمینــه ی حیــات 
وحــش و گــزارش هایــی از آخریــن وضعیــت 
یوزپلنــگ ایرانــی و فعالیت هــای انجمــن 

ــت.  ــه اس ــی پرداخت ــگ ایران یوزپلن

* مجوز انتشار سراسری یوزنامه

پــس از انتشــار 22 شــماره از یوزنامــه، 
بــه منظــور آســانی دسترســی بــه ایــن 
ــه  ــات الزم ب ــال 94 اقدام ــه، در س دوفصل نام
ــن  منظــور اخــذ مجــوز انتشــار سراســری ای
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــریه از وزارت فرهن نش
انجــام شــده اســت. پــس از گذرانــدن مراحــل 
اداری، ایــن نشــریه بــه طــور سراســری 

ــد. ــد ش ــش خواه پخ
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افتخارات

دریافت جایزه بوم پاد از وزارت ورزش و جوانان

در روند پیشبرد اهداف انجمن در سال 1394 برای ارائه ی فعالیت های انجمن به مخاطبان خارجی سه شماره خبرنامه داخلی به زبان 
انگلیسی به چاپ رسیده است. 

در ابتدای سال 94 در پنج شماره از  مجالت  رشد دانش آموز و رشد ابتدایی برای آموزگاران 4 مقاله چاپ شد. موضوعات رشد دانش آموز، 
زندگی در زیر خاک و روش های خنک شدن جانوران، و موضوعات رشد ابتدایی آموزگاران، آشنایی با جاذبه های طبیعی ایران و تنوع 

 زیستی خلیج فارس و دریای عمان بود.
در شش ماهه ی ابتدای سال تحصیلی 95-94، از مهر تا اسفند 94، همکاری با رشد دانش آموز و رشد ابتدایی آموزگاران ادامه یافت. در 
مجموع شش شماره رشد دانش آموز، 3 مقاله با موضوع اکوسیستم های ایران )جنگل خزری، تاالب و بیابان( و در مجموع شش شماره 
رشد ابتدایی آموزگاران نیز 3 مقاله با موضوعات روز کودک و طبیعت، فعالیت های پاییزی و آشنایی با مدارس سبز و مدارس طبیعت 

تالیف و به چاپ رسیده است.

در آیین تجلیل از پهلوانان طبیعت، از 
حوزه ی  در  که  زیستی  محیط  فعاالن 
بودند  شاخص  عملکرد  دارای  ورزش 

تقدیر شد.
در این مراسم که با حضور وزیر ورزش 
و جوانان و معاونان ارشد حوزه محیط 
زیست، جمعی از هنرمندان و ورزشکاران 
محیط  سازمان  در  مختلف  رشته های 
زیست برگزار شد، در بخش سازمان های 
مردم نهاد از انجمن یوزپلنگ ایرانی به 
دلیل »مشارکت در برنامه های ورزشی 
با هدف فرهنگ سازی عمومی محیط 

زیست و حیات وحش« تجلیل شد.
میزبانــی و راهبــری کارگــروه جــام 
جهانــی فوتبــال و تــالش بــرای درج 
بــر روی  ایرانــی  یوزپلنــگ  نشــان 
ــزاری  ــال، برگ ــی فوتب ــم مل ــن تی پیراه
برنامــه هــای متعــدد دوچرخــه ســواری 
ــای  ــرای صعوده ــی، اج ــع محل در جوام
ــزاری  ــا، برگ ــط اعض ــوردی توس کوهن
کارگاه هــای آموزشــی محیــط زیســتی 
ــان فدراســیون  ــرای نونهــاالن و نوجوان ب
فوتبــال، مشــارکت در برنامــه هــای 

ــط  ــر محی ــر دفت ــاق فک ــال در ات ــال، حضــور فع ــی والیب ــگ جهان ــط زیســتی لی محی
ــان و...  از جملــه فعالیــت هــای شــاخص  زیســت و توســعه پایــدار وزارت ورزش و جوان

ــت. ــوده اس ــته ب ــال گذش ــوزه ورزش در دو س ــن در ح انجم
عالوه بر جایزه ی بوم پاد انجمن که توسط هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ 
آسیایی به مرتضی اسالمی دهکردی مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی اهدا شد، فتح اله 
امیری مدیر بخش مستندسازی انجمن یوزپلنگ ایرانی به عنوان مستندساز برتر، جایزه 

بوم پاد خود را از مهدی پاشازاده، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران دریافت کرد.

‹

انتشارات عمومی

خبرنامه انگلیسی

نوشتن مقاالت آموزشی در نشریات رشد
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کارگاه های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی گوشتخواران برای آموزشگران جدید

آموزش دبیران شهرستان آران و بیدگل توسط آموزشگران انجمن

افتخارات

دریافت جایزه دکتر تقی ابتکار

یازدهمیـــن دوره ی جایـــزه تقـــی ابتـــکار بـــه همـــت مرکـــز 
ـــی از  ـــور جمع ـــا حض ـــمی ب ـــت در مراس ـــط زیس ـــح و محی صل
ـــفرا،  ـــدگان س ـــالمی، نماین ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل نماین
معاونیـــن و مدیـــران ســـازمان محیـــط زیســـت، اســـاتید و 
دانشـــگاهیان در اســـفندماه ســـال 94 برگـــزار شـــد، در ایـــن 
ـــزه ی تالشـــگر بخـــش تشـــکل هـــای  مراســـم هیـــات داوران جای
مـــردم نهـــاد را بـــه انجمـــن یوزپلنـــگ ایرانـــی بـــه خاطـــر 
فعالیـــت مســـتمر بـــرای حفاظـــت از حیـــات وحـــش ایـــران 

بـــه ویـــژه یوزپلنـــگ آســـیایی اعطـــا کـــرد.

ـــن  ـــی ای ـــد. ط ـــزار ش ـــی برگ ـــگ ایران ـــن یوزپلن ـــد انجم ـــگران جدی ـــرای آموزش ـــی ب ـــک دوره آموزش ـــاه 1394، ی ـــت م در اردیبهش
دوره ی آموزشـــی، کارگاه هایـــی جهـــت یادگیـــری فعالیت هـــا و بازی هـــای ایـــن انجمـــن و هم چیـــن کالس هـــای آموزشـــی 

ـــید. ـــام رس ـــه انج ـــران ب ـــش ای ـــات وح ـــت و حی ـــط زیس ـــی محی ـــوع مبان ـــا موض ب
پـــس از برگـــزاری جلســـه ی توجیهـــی آموزشـــگران، اولیـــن کالس آموزشـــی ایـــن دوره بـــا عنـــوان »آشـــنایی بـــا برخـــی 
ـــن  ـــه در آن ضم ـــد ک ـــزار ش ـــد برگ ـــگران جدی ـــر از آموزش ـــور 11 نف ـــا حض ـــت 94 ب ـــخ 23 اردیبهش ـــران«، در تاری ـــتخواران ای گوش
ـــا  ـــای آنه ـــوران و خانواده ه ـــدی جان ـــورد رده بن ـــی در م ـــران، مطالب ـــم ای ـــتخوار مه ـــد گوش ـــار چن ـــخصات و رفت ـــا مش ـــنایی ب آش
ـــه  ـــه چ ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــوران و پاس ـــد جان ـــف تهدی ـــای مختل ـــه رده ه ـــوط ب ـــث مرب ـــه مباح ـــن کارگاه، ب ـــد. در ای ـــه ش ارای

زمانـــی یـــک گونـــه در معـــرض خطـــر انقـــراض یـــا منقـــرض شـــده محســـوب می شـــود نیـــز پرداختـــه شـــد.

ــتان  ــان محیـــط زیســـت شهرسـ در خـــالل همایـــش حافظـ
آران و بیـــدگل، در دی مـــاه 94 ، کارگاهـــی آموزشـــی بـــا 
موضـــوع مفاهیـــم پایـــه ی محیـــط زیســـت توســـط تعـــدادی 
ــوزش  ــرای آمـ ــی بـ ــگ ایرانـ ــن یوزپلنـ ــگران انجمـ از آموزشـ
ــن  ــد. در ایـ ــزار شـ ــدگل برگـ ــتان آران و بیـ ــان شهرسـ معلمـ
ـــتان از  ـــن شهرس ـــدارس ای ـــر م ـــاون و مدی ـــر، مع کارگاه 200 دبی

ــد. ــن بودنـ ــگران انجمـ ــان آموزشـ مخاطبـ

ــا حضــور چهــار آموزشــگر  ایــن کارگاه در دو نوبــت ســه ســاعته ب
برگــزار گردیــد کــه طــی آن،  در ابتــدا بــه ارائــه ی مفاهیــم 
ــه یکــی  ــا  ارائ ــه شــده،  ســپس ب ــه ی محیــط زیســت پرداخت پای
از بازی هــای آموزشــی انجمــن بــا عنــوان »پــازل حیــات« و 
همفکــری بــا فرهنگیــان جهــت آشــنایی بــا نقش شــان در 
ــد. ــان دادن ــود پای ــه کار خ ــگ حفاظــت ب حفاظــت و نشــر فرهن
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سفرهای آموزشی کارگاه های آموزشی

برگزاری کارسوق »زمین، سیاره زنده« در دبیرستان فرزانگان ۴

آموزشی  کارگاه   94 مردادماه  در  ایرانی  یوزپلنگ  انجمن 
»زمین، سیاره زنده« را برای پایه هفتم در مدرسه متوسطه 
دوره اول فرزانگان 4 برگزار کرد. در این برنامه آموزشی 4 ساعته، 
بازی،  گروهی،  کارگاهی،  فعالیت های  انجام  با  دانش آموزان 
گفتگو و تحلیل و مشاهده فیلم با گونه های در حال انقراض ایران، 
نیازهای زیستی و عوامل تهدید برخی گونه ها و عوامل موثر بر 
غنای تنوع  زیستی آشنا شدند. محتوای این برنامه ی آموزشی 
متناسب با محتوای فصل 6 کتاب علوم اجتماعی پایه هفتم 
متوسطه دوره اول طراحی و اجرا شده است. این کارسوق سال 
قبل نیز در مدرسه فرزانگان 4 اجرا و مورد استقبال دانش آموزان 
و اولیای مدرسه قرار گرفته بود. انجمن امیدوار است بتواند این 
برنامه آموزشی را در دیگر مدارس تهران و شهرستان ها به اجرا 

بگذارد.

انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1394 به منظور آشنایی هرچه بیشتر اعضا با مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست، سفرهای 
آموزشی به این مناطق برگزار کرد. پارک ملی دز و کرخه، تاالب شادگان، منطقه حفاظت شده کوه بافق، منطقه ی حفاظت شده ی 
دره انجیر و منطقه ی شکار ممنوع آریز، خلیج و پارک ملی نایبند، منطقه ی حفاظت شده ی مند و پارک ملی دیر نخیلو و جزایر ام الگرم و 

نخیلو و پناهگاه حیات وحش نایبندان از جمله مناطقی بودند که مورد بازدید اعضای انجمن قرار گرفتند.
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حضور در نمایشگاه ها و مناسبت ها

نمایشگاه بین المللی محیط زیست

حضور اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی جهت ترویج فرهنگ محیط زیستی در 
دیدار تیم های والیبال ایران و روسیه

فعالیت های ترویجی

ایجاد کانال تلگرام

راه اندازی کانال رسمی در آپارات - تفاهم نامه با سایت آپارات

تقویم حیات وحش برای دسکتاپ کامپیوتر

طــی امضــای تفاهــم نامــه ی همــکاری بــا ســایت آپــارات، 
انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی بــه صــورت رســمی کانــال خــود 
ــدازی کــرد. فیلم هــا، انیمیشــن ها،  ــن ســایت راه ان را در ای
مصاحبه هــا، فیلم هــای دوربین هــای تلــه ای و.... از 
جملــه فایل هــای قرارگرفتــه بــر روی ایــن صفحــه 

هســتند.

امســال نیــز توســط انجمــن بــرای دســکتاپ کامپیوتــر تقویــم حیــات 
ــورت  ــه ص ــدان ب ــتفاده عالقمن ــت اس ــه جه ــد ک ــی ش ــی طراح وحش

ــه اســت . ــایت قرارگرفت ــر روی س ــگان ب رای

ــه  ــی، ب ــگ ایران ــن یوزپلن ــرام انجم ــال تلگ ــال 94 کان در س
آدرس:

@IranianCheetahSociety

راه انــدازی شــد. در ایــن کانــال اخبــار و فعالیت هــای 
انجمــن پوشــش داده مــی شــود. ایــن کانــال در پایــان ســال 

94 بیــش از 1000 عضــو دارد.

در  ایرانـــی،  یوزپلنـــگ  انجمـــن 
نمایشـــگاه  دوره ی  پانزدهمیـــن 
محیـــط زیســـت حضـــور پیـــدا کـــرد. 
ـــن دوره  ـــن در ای ـــای انجم ـــت ه از فعالی
ــط  ــی محیـ ــن المللـ ــگاه بیـ از نمایشـ
زیســـت، مـــی تـــوان بـــه ارائـــه ی 
دســـتاوردها، بـــازی اکوسیســـتم، 
نصـــب دوربیـــن تلـــه ای، نمایـــش 
تلـــه ای،  دوربین هـــای  فیلم هـــای 
ـــو  ـــخنرانی، عض ـــره و س ـــزاری مناظ برگ
گیـــری و توزیـــع یوزنامـــه اشـــاره 

کرد. 
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رویدادها

نمایشگاه عکس یوزپلنگ ایرانی

حضور در نمایشگاه ها و مناسبت ها

در چهارمین نمایشگاه محیط زیست 
دانشگاه صنعتی اصفهان

در شب یوزپلنگی موسسه طبیعت

در جشنواره کودک و محیط زیست موزه 
طبیعت و حیات وحش دارآباد

افتتاحیه اسکواش - نماد 
یوزپلنگ بر روی پیراهن 

تیم ملی اسکواش

در  ایرانـــی  یوزپلنـــگ  انجمـــن 
افتتاحیـــه بـــازی هـــای آســـیایی 
جوانـــان آســـیا در تهـــران بـــا نصـــب 
بنرهـــای آموزشـــی و معرفـــی یـــوز 
ــور  ــابقه حضـ ــن مسـ ــراف زمیـ در اطـ

یافـــت.

 اردیبهشـــت 94، نمایشـــگاه عکـــس 
ــر  ــش 17 اثـ ــا نمایـ ــی بـ ــگ ایرانـ یوزپلنـ
انجمـــن  اعضـــای  از عکـــس هـــای 
ـــه  ـــت »موسس ـــا حمای ـــی ب ـــگ ایران یوزپلن
مطبوعاتـــی ایـــران« در »گالـــری 26« 

برگزارشـــد. 
ــه  ــق بـ ــس متعلـ ــوع از 309 عکـ در مجمـ
31 عـــکاس کـــه بـــه دفتـــر انجمـــن 
ارســـال شـــد، طـــی ســـه مرحلـــه داوری 
ـــدان  ـــان و هنرمن ـــن از عکاس ـــه ت ـــط س توس
برجســـته ی کشـــور، 16 اثـــر بـــرای 
ـــم  ـــد. ه ـــاب ش ـــری انتخ ـــش در گال نمای
ـــس  ـــده عک ـــس »آرش« برن ـــن عک چنی
 BBC ــه ــه ای مجلـ ــای تلـ ــن هـ دوربیـ
Wildlife بـــه عنـــوان هفدهمیـــن اثـــر 
ـــان  ـــت عکاس ـــا حمای ـــد. ب ـــده ش برگزی
شـــرکت کننـــده در نمایشـــگاه، ایـــن 
ــگ  ــن یوزپلنـ ــع انجمـ ــه نفـ ــار بـ آثـ
ایرانـــی بـــه فـــروش گذاشـــته شـــد. 
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امور اعضا

سینما یوز

بازدید عکاسان از کوشکی و دلبر - بازدیدهای گروهی اعضا

ــه ی  ــی، از کلي ــگ ايران ــن يوزپلن انجم
ــا،  ــان، ارگان ه ــا، داوطلب ــنل، اعض پرس
و  حقيقــي  حاميــان  و  موسســات 
ــن  ــال 1394    اي ــی س ــه ط ــی ک حقوق
انجمــن را در انجــام فعاليــت هــای 
ــکر  ــد، تش ــاری کرده ان ــود ي ــی خ حفاظت
ــداری و  ــد. پاي ــی نماي ــگزاری م و سپاس
ــور و  ــه حض ــته ب ــن، وابس ــذاری انجم اثرگ
همراهــِی شــما عزيــزان اســت. اميدواريم 
ــم در  ــما، بتواني ــور ش ــتوانه ی حض ــه پش ب
ــرای حفاظــت  ــش ب ــش از پي ــال 95، بي س
از حيــات وحــش کشــورمان تــاش 

کنيــم.

انجمن یوزپلنگ ایرانی در  راستای تعهداتش 
به اعضای طالیی خود، اقدام به تهیه یک 
های  عکس  و  فیلم ها  برترین  از  مجموعه 
دوربین تله ای خود کرده است. این مجموعه 
که »سینما یوز« نام گرفته است، برای اعضای 

طالیی از طریق پست ارسال می گردد.

 در اسفند ماه سال 94، طی چند نوبت، اعضای انجمن به همراه کارشناس از سایت پژوهشی یوزپلنگ ایراني در پارک پردیسان بازدید کردند. بازدید 
از این سایت، که محل نگهداری تنها یوزپلنگان در اسارت ایرانی است، با هدف آشنایي نزدیک با این گونه ارزشمند، انجام شد.
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