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 بسمه تعالی

 جنوگزارش بررسی حادثه کول

 «1396آذر »

 

 بهه منجهر کهه جاری سال ماه آذر در اشترانکوه، «جنو کول» منطقه در بهمن سقوط بارتأسف حادثه دنبال به

 ضهفف بدلیل قله از بازگشت زمان در تیم دیگر عضو یک درگذشت و کشورمان عزیز نوردکوه 8 باختنجان

 تسهلیت عهر  ضهمن ایهران اسهممی جمههوری ورزشهی صفودهای و نوردیکوه فدراسیون گردید، جسمانی

 حکهم بهه رسهاند می اطهم  به واقفه، این درگذشتگان وابستگانِ تمامی و خانواده نوردی،کوه جامفه به مجدد

 روشهنگری منظور به چنینهم و مرتبط، افراد و نوردانکوه قاطبه مکرر هایدرخواست موضو ، اهمیت وظیفه،

 نمهود، فوق یحادثه بررسی کمیسیون تشکیل به ملزم را خود نجات و وجوجست بخش عمومی، افکار تنویر و

 اعضهای نظهرات اسهتما  و واصهله گهزارش مشهاهدات، و مستندات بر مبتنی و موضو  به جانبههمه نگرش با تا

 هایباشهگاه و «رضهوی خراسهان» اسهتان ورزشهی صهفودهای و نهوردیکوه هیوهت مسهوولین کارشناسان، تیم،

 . دهد قرار کارشناسی و مداقه مورد را حادثه ،«برفی پلنگ» و «آزادگان»

 بهه آرام، فضهایی در محتهوا تحلیهل و کارشناسهی بررسی مذکور، کمیسیون و فدراسیون رویکرد است بدیهی

 بهه تنهها کهه اقهدامی. اسهت بهوده  خاصهی وسویسمت و هاگرایش احساسات، و هیجان حواشی، هرگونه از دور

 وجهه ههی  به و بوده آیندگان برای مشابه حوادث بروز از ممانفت شیرین، و تلخ تجارب از بهینه مندیبهره منظور

 تهاب  خهود تقصهیر درصد نمودن مشخص و مقصر اعمم و تفیین قضاوت، که چرا است، نداشته «مقصریابی» قصد

 .است خارج فدراسیون این وظایف شرح و مسوولیت حیطه از که باشدمی قضایی و حقوقی خاص شرایط

 و نههوردیکوه فرهنههگ جانبههههمه توسههفه و گسههترش تفمههیم، منظههور بههه فدراسههیون ایههن راسههتا همههین در

 ههایراهنمایی و هاپرسهش پیشهنهادات، نظهرات، نقطهه پهذیرای همهواره جامفهه، سهط  در ورزشی صفودهای

 .  هست و بوده نظر اصحاب تمامی سازنده

 مرتضهی آقایهان  یادانزنهده روح بهه احتهرام ادای ضهمن «جنهوکول» حادثه بررسی کمیسیون الوصف  م 

: هاخانم و عامری علیرضا جوکار، الهامان حسینی، علی زاده،قاسم علی تراب،زاده مجید اکبری، ناصر غممپور،

 و «آزادگههان» هایباشههگاه اعزامههی تههیم محتههرم اعضهای سههایر چنههینهم و حقههانی اکههرم محمههدی،جان مهشهید

 :داردمی اعمم زیر شرح به را فوق حادثه بررسی نتایج رضوی، خراسان «برفیپلنگ»

 شهکل چگهونگی و نهام ثبهت در «برفیپلنهگ» و «آزادگهان» باشهگاه دو مهدیره هیوت کافی نظارت عدم  -

 .دوباشگاه در عمومی فراخوان براساس مذکور تیم گیری

 تهیم، نفهرات از مناسه  شهناخت کسه  منظهور به تمرینی، فرآیند برگزاری در صحی  ریزیبرنامه عدم  -

 .صفود برای تیم نظر مورد مسیر و «جنو کول» قله بودن فنی و دشواری به باتوجه
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 لهوازم یهابی، جههت تخصصهی لهوازم) تهیم گروههی و انفهرادی مناس  تجهیزات و لوازم نداشتن همراه  -

 ...(و صفود روز در مانیش  و بیتوته مناس  تجهیزات مناس ، زمستانی

 و محلهی راهنمهای حضهور بهه تیم اتکاء و «جنو کول» قله صفود شرایط به تیم اعضای اغل  بودن ناآشنا  -

 تجربه دارای نفرات برخی صرفاً

 شهده تهدوین برنامهه بهه محض اعتماد و تیم سرپرستی وضفیت به «آزادگان» باشگاه مناس  نظارت عدم  -

 .«برفی پلنگ» باشگاه توسط

 نظهر از نفرات آنکه ضمن. است گردیده حرکت کندی موج  که صفود روز در تیم نفرات زیاد تفداد  -

 .اند نداشته یکسانی توانایی فنی توان و جسمانی قوای

 آغهاز بهرای نههایی گیریتصهمیم در تا شده موج  امر این. یکدیگر از راهنما و تیم متقابل آشنایی عدم  -

 درسهت تصهمیم یک هی  – هم به اتکا با - راهنما و سرپرست طوفان، با برخورد زمان در بازگشت یا و صفود

 . ننمایند اعمال و اتخاذ را مناسبی و

 .قله صفود روزبرنامه در هوا شرایط بودن نامناس  بر مبنی هواشناسی هشدارهای به توجهی بی  -

ای که منشاء خطهر ناتوانی سرپرست و راهنما در تشخیص مسیر صحی  در بازگشت از قله و ورود به دره  -

 سقوط بهمن بوده است.

 نفهرات تفهداد بهه توجه با ویژه به برنامه اجرای نیاز مورد زمان نادرست بینی پیش و تیم اشتباه بندیزمان  -

 .تیم باالی

 . قله به کننده صفود تیم نفرات و پناه جان در حاضر تیم میان مناس  ارتباطی وسایل نبود  -

 بازگشهتند راه میانه از که نفراتی یا و جامانده به نفرات از گیری بهره و پناه جان در قوی پشتیبان تیم نبود  -

 . است مشهود کامم «عامری رضا علی» مرحوم درگذشت مسوله در امر این. پشتیبان تیم عنوان به

 است مفتقد مذکور حادثه بررسی کمیسیون مجمو  در : 

 برنامهه حهین در و قبهل سرپرسهت، عملکهرد بهر نظهارتی گونههی  «برفیپلنگ» و «آزادگان» های باشگاه -

 .اندنداشته

 مرحهوم بهرای حادثه وقو  زمان در مناسبی توانایی و انسجام الزم، برنامه پناه، جان در مستقر پشتیبانی تیم -

 یکسان جسمانی شرایط بدلیل نیز «عامری» مرحوم همراه نفرات آنکه ضمن. است نداشته را «عامری رضا علی»

 .اند بوده وی به امدادرسانی و همراهی هرگونه از ناتوان مرحوم، آن با

 آب شهرایط بها مواجهه از پس تیم کل بازگرداندن جهت گیری تصمیم در قاطفیت فاقد برنامه سرپرست -

 .اندبسته کار به قله صفود جهت صرفا را خود توان تمام تیم اعضای و بوده خراب هوای و
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 احمهر، ههمل کوهسهتان نجهات و امهداد وجو،جسهت ههای تهیم عوامل و مسوولین از تشکر ضمن پایان در

 نهوردیکوه ههای هیوهت نجهات و وجوجسهت های تیم همکاری چنینهم و «ازنا» شهرستان احمر همل ویژهبه

 نجههات و وجوجسههت عملیههات در مشههارکت جهههت بههه «مرکههزی» و «لرسههتان» ،«رضههوی خراسههان» هایاسههتان

 و هاباشهگاه هها، هیوهت ورزشهی، صهفودهای و نهوردیکوه فدراسهیون دارد  امیهد کمیسهیون این ،«اشترانکوه»

 جههت را خهود تهمش نهایهت حهوادثی، چنهین ایهرادات از گهرفتن درس با نوردیکوه جامفه اعضای یکایک

 .دارند مبذول خود های برنامه اجرای در ایمنی منظورارتقای به سازی،فرهنگ و رسانیآگاهی
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 نجات و وجوجست بخش

 ورزشی صعودهای و نوردیکوه فدراسیون 


