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 : شرح حادثه

  مفقودی کوهنورد 

 کلاردشت کوه علم منطقه: وقوع مکان 

 01/00/89 روز پنجشنبه مورخ در: زمان وقوع 

  بهمن  00 مورخ 22اعلام حادثه به هلال احمر: ساعت

 وی توسط همنورد

 نجاتگر تخصصی کوهستان نفر روز 56:  نیروی عملیاتی 

  :ساعت پرواز جستجو و تصویربرداری01سورتی در مجموع  26بالگرد 

 صبح کوه علم قله به صعود جهت( مفقودی فرد همنورد) اسمی جواد آقای از نقل به دریافتی گزارش طی

 هم از فارس استان اهل کوهنوردی  دو 01/00/89 روز 01:11 ساعت در و بوده حصارچال یال از حرکت 8/00/89

 را 00/00/89 روز کل و رسد می حصارچال پناهگاه به 00/00/89 روز بامداد 0 ساعت اسمی آقای و شده جدا

 .گرفتند تماس 002 با ه کهنشدحاصل  خبری وی از ولی هماند (شده مفقود فرد) رحیمیان جواد آقای منتظر

 اقدامات صورت گرفته:

 گردید. کلاردشت برگزار رئیس هلال احمر و هیات کوهنوردی ،فرماندار معاون حضور باهماهنگی  هجلس 

  در منطقه کلاردشت که با توجه به وضعیت جوی امکان صعود در روز اول نبود کوهستان تیم 3آماده باش. 

  انجام شد. ونجات امداد سازمان از پرواز 0:31با  03/00/89اقدام به جستجوی هوایی منطقه علم کوه در تاریخ 

 انجام شد. امداد ونجات سازماناز طریق  یهماهنگی با رئیس فدراسیون کوهنوردی و مسئول کمیته جستجو 

 از برخی و کشههاور آقای سههرپرسههتی به فارس اسههتان از اعزامی کوهنوردان با هماهنگی جلسههه برگزاری 

 صورت پذیرفت. فرد احتمالی مناطق و شرایط بهتر بررسی جهت محلی کوهنوردان

  انجام گردید. پرواز ساعت 3با  01/00/89 تاریخجستجوی هوایی و تصویربرداری کامل از منطقه در 

 و نجات امداد معاون و شده مفقود فرد خانواده و کوهنوردان حضور با 01/00/89 روز عصر هماهنگی در جلسه 

 جهت تبیین نحوه جستجو برگزار گردید. مازندران در کلاردشت استان

 آغاز گردید که  06/00/89 خظهر مور وجه به شرایط جوی و باد شدید منطقه ازتسهوم با روز عملیات شهروع

نجاتگران  از متشکل نفره 1 تیمتا با همکاری  شدهبالگرد همراه تیم جسهتجوی سازمان امداد و نجات اعزام 

 بودن نامساعد دلیل به کهکلاردشت  اقدام نمایند کوهنوردی  هیئت تخصهصی هلال احمر استان مازندران و

 از میانه راه مجبور به بازگشت شد. بالگرد و ابر زیاد در منطقه و مسیر جویشرایط 

 جمعیتتخصصی امدادکوهستان  تیم گردید که شروع 05/00/89 خصبح مور 9 ساعتاز  چهارم روز عملیات 

 نمودند. هوایی تصاویر بررسی اقدام به ،کلاردشت عملیاتی منطقه در حاضر مازندران احمر هلال

 مفقودی فرد یاحتمالو علامت گذاری نقاط  کوه علم پل سههن  منطقه باتوجه به تحلیل و بررسههی تصههاویر 

صورت  مازندران استان عملیاتی تیم مراهه به احتمالی نقاط بررسی جهت 02:31 ساعتجسهتجوی هوایی از 

 پذیرفت که اثر مشخصی از فرد مفقودی یافت نگردید.
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  عملیات جستجوی هوایی و غروب به علت طولانی شدن

آفتاب، بالگرد و تیم جستجو در کلاردشت مستقر شده و 

هماهنگی لازم با سههازمان هواپیمایی کشوری و فرودگاه 

 نوشهر جهت تامین سوخت صورت پذیرفت.

  با  05/00/89 مورخ 20جلسههه مدیریت بحران در سههاعت

 سازمان کوهسهتان اداره رئیس حضهور معاون فرماندار،

 کوهنوردی، هیات احمر، رییس هلال نجات، رئیس و امداد

 کوهنوردی، پیشکسوتان مازندران، استان نجات و جسهتجو کارگروه کلاردشهت، مسهول ورزش اداره رییس

 اندیشی هم و حادثه مجدد بررسی جهت خانواده فرد مفقودی کوهستان، همنورد و اسکی از باشهگاه اتینفر

 گردید. برگزار

  فریم عکس های برداشههت شههده در روزهای تجسههس توسههط تیم جستجوی هوایی و  011بررسهی بی  از

 کوهنوردان محلی انجام گرفت.

  کوهستان به کنار پناهگاه  باز اسکی دو انتقال هوایی منطقه، بودن گیر بهمن رغم علی 00/00/89در تاریخ

صورت  ونداربن قرارگاه تا حصارچال منطقه و سن  سیاه و خرسان جانپناه های خرسان جهت کنترل کردن

 ی بازگشتند.مفقود فرد از ای نشانه هیچ مشاهده بدون 00:31گرفت که پس از مدتی تلاش در ساعت 

 الگردب که هوایی قرار گرفت جستجوی مورد بالگرد نیز توسط چال علم های یال منتهی به کوه علم دیگر جبهه 

لبان خ           توانمندی که با  شد مواجه فنی نقص با سرچال پناهگاه نزدیکدر ارتفاع بالا و شرایط جوی نامساعد 

 فرود آمد. نوشهر فرودگاهبه سلامت در  ،موتور یک باهای پرواز 

 
  باتوجه به پیگیری های صورت گرفته و احتمال وجود فرد مفقودی در محلی، اعزام  09/00/89در ظهر مورخ

 تیم جستجوی هوایی صورت پذیرفت.

 

 

 

 

 مسیر جستجوی هوایی 


