
 بسم هللا الرحمن الرحیم

شهري به مناسبت سوم خردادپیروزي خرمگزارش صعود سراسر  

1401خرداد   

 (َوأَْلَقى ِفى اْالْرِض َرَواِسَى أَْن َتِمیَد بِکُْم َوَبثَّ ِفیَھا ِمْن ُکلِّ دَ ابَّة) 

در زمین کوه  ھاى استوارى قرار داده مبادا شما را بلرزاند (و آرامش را از شما بگیرد) و از ھرگونھ 
 جنبنده اى روى آن منتشر ساختم

                                                                                                  ادب خدمت تمامی دوستان و همنوردادن عزیز عرض با سالم و

ن بران و گل س طی جلسه اي با هیئت کوهنوردي استان مبنی بر اجراي صعود سراسري در رشته کوه اشترانکوه و قلل          28/2/1140در تاریخ 

ــئولیت تدارکات     ــتان ازنا بعنوان میزبان برنامه عهددار مس ــهرس ــد که هیئت ش ــمیم بر این گرفته ش ث امداد و بح –امنیت منطقه  –گل تص

ــکی و مدیریت منطقه اي  انجام گیردگروههاي امد -امنیتی  -هماهنگیهاي منطقه اي اعم از اداري  ــت ادي و پزش ــرپرس برنامه صــعود با ی و س

                                                                                                                                                      . هیئت استان باشد 

شد              اتتدارک اعالن برنامه عد ازب شروع  ستان ازنا  شهر ضاي هیئت کوهنوردي  سط اع صعود تو و رایزنی سات  پس از جل وو برنامه ریزي  این 

                                                         . گرفتانجام  ي الزممتعدد با ادارات جهت هر چه بهتر برگزار شدن این صعود کارها و هماهنگیها

برنامه توسط هیئت کوهنوردي با کمک و همیاري  راحی و ساخت تندیس  ط -بروشورها و چاپ حکم صعود    –لذا کلیه بنرهاي تبلیغاتی برنامه 

ستان   سالمی و شهرداري محترم شهرستا          –هیئت ا شوراي ا ه و محل اجراي ن ازنا انجام و بحث امنیت منطقاداره ورزش و جوانان شهرستان و 

 –روي انتظامی و مسئول اداره محیط زیست شهرستان فرماندهی نی -افتتاحیه با هماهنگی و مساعدت فرماندار محترم و بخشدار بخش مرکزي   

                                                                                               دهیار و هیئت امناي مسجد روستاي تیان انجام پذیرفت . –شورا 

ستجو  -در مورد امداد و نجات  ست تیم ج ستان و نجات کوه شکی  تیم و  ان ا ستان هالل     فوریتهاي پز ستان تیم امداد حوادث کوه شهر اورژانس 

                                                قر گردیدند . احمر شهرستان با پوشش بسیار عالی و لجستیک کامل در محل و مسیر اجراي برنامه مست

سوارکاري الیگودرز در کنار تیم امداد جهت انت       سواري شهرستان ازنا با ده دستگاه موتور کراس و تیم  قال مسدومین احتمالی  تیم هیئت موتور 

                                                                                                                                 تا پایان برنامه حضوري فعال داشتند .

                                                  تیم پاراگالیدر استان اجراي بسیار زیباي صبح روز صعود انجام دادند که مورد توجه قرار گرفت . "ضمنا

نجشنبه  با ثبت نام  پصبح   10مختلف از هیئت ها و باشگاهاي استان و دیگر استانها از ساعت      نفر در قالب تیمهاي 340ضور  برنامه صعود با ح 

                                                                                                                                                 در محل افتتاحیه شروع  .



نا  آقاي یارعلی افتتاحیه برنامه با سخنرانی دکتر گودرزي نماینده شهرستان در مجلس شوراي اسالمی و رئیس هیئت کوهنوردي شهرستان از         

کر است  بذ آغاز الزم 14دستگردي و سرپرست هیئت استان  جناب آقاي چنگیز رحمتی و توسیه هاي الزم به شرکت کنندگان  راس ساعت          

جوانان شهرستان    ورئیس ورزش   -معاون اداره کل ورزش وجوانان استان   –که از حضور نماینده محترم شهرستان جناب آقاي دکتر گودرزي    

                          رئیس اداره گردشگري تشکر و سپاس بعمل می آید . –رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی  –بخشدار بخش مرکزي  –ازنا 

ستارت اجراي برنامه ساعت    به  19ر ساعت  دپس از اتمام افتتاحیه از روستاي تیان شروع وشرکت کنندگان پعد از یک کوهپیمائی سبک       15ا

صبح               شرکت کننده  ستان تیم هاي  سرپر شب مانی در این مکان  با هماهنگی تمام  ستقرار چادر و سیدند با ا وز جمعه در رپناهگاه گل گل ر

اولین نفر  6عت سرپرست برنامه جناب آقاي محسن حسنوند برنامه صعود به طرف چال کبود (جان پناه ) شروع شد . در سا          با فرمان 4ساعت  

ستراحت و صرف صبحانه        سرپرست تیمها         سر قدم آقاي حسنوند وارد چال کبود گردید .پس از ا سرپرست برنامه با  و روئساي   نشستی توسط 

تن حجم برفچالها و تراکم وتان حاضر در برنامه گرفته شد . که بعد از رایزنی و ارائه نظرها با در نظر گرف  هیئتهاي شهرستانهاي استان و پیشکس     

سئول مربوطه گرفته  میخچالها دماي بسیار پائین و البته نداشتن تجهیزات کافی بعضی از شرکت کنندگان تصمیم به اعالن پایان برنامه توسط        

                                                                                                                                                                        شد .

صعود را ا            "ضمنا  سیر  شیده وم صعود زحمت ک ستان ازنا که پس از پایان برنامه  شهر ستان و همنوردان هیئت کوهنوردي  ود تا ز چال کباز دو

ــتانه   ــان دوس ــتان خوب هالل احمر هم که در این امر انس ــازي کرده و از دوس با همنوردان هیئت  پناهگاه گل گل و از پناهگاه تا تیان را پاکس

               اشد.             ببسیار سپاسگزاریم انشااهللا در آینده زباله اي ریخته نشود تا نیاز به جمع آوري داشته کوهنوردي همکاري داشته اند 

ستان   ضاي هیئت کوهنوردي ا ستانهاي . خرم آباد     در پایان : از اع شهر ش  –بروجرد   –درود  –الیگودرز –و هیئت هاي   –پل دختر  –ت کوهد

مسائدت  شهرستان ازنا    هیئت کوهنورديبا  و منتی تعللی-و کلیه عزیزانی که در اجراي برنامه بدون هیچ تاخیر سپید دشت     -نورآباد  –الشتر  

                                                                                                                                   .داشته اند تشکر ویژه اي داریم و همکاري 

 ومن اهللا توفیق

 هیئت کوهنوردي شهرستان ازنا

 

 


