ﺑﺳﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﮔروه ﮐوھﻧوردی داﻣون ﺑﻧدراﻧزﻟﯽ
ﮔزارش ﺑرﻧﺎﻣـﮫ

ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺟرا  :ﮔﺎس ﮐول  /رﺳﺗم آﺑﺎد – ٩٠/١٢/١٩
ھزﯾﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :ھر ﻧﻔر  ۶٠٠٠٠﷼

ھدف از ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :ﻋﻣوﻣﯽ
ﻧوع ﺑرﻧﺎﻣﮫ ) ﻛوھﭘﯾﻣﺎﯾﻲ  ،ﻛوھﻧوردي  ،ﻏﺎرﻧوردي (  :ﮔﻠﮕﺷت

ﻧﺎم ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
ﺳرﭘرﺳت آﻗﺎﯾﺎن  :ﺣﻣﯾد ﻧورﺑﺧش

ﺳرﭘرﺳت ﺧﺎﻧم ھﺎ  :ﻓرﻧﺎز اﻣﯾن ﺳﻣﺎک

ﺟﻠودار  :ﺳﯾﻧﺎ ﮔوھری راد

ﻋﻘب دار  :اﻣﯾر ﮐﺎﻣﯾﺎب

ﻛوھﯾﺎر آﻗﺎﯾﺎن  :ﻧﯾﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﺧواه-رﺿﺎ ﻋﺑﺎﺳﭘور

ﻛوھﯾﺎر ﺧﺎﻧم ھﺎ  :ﻣﯾﻧﺎ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن-ﻣﮭﺳﺎ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن

ﺗﻌداد و اﺳﺎﻣﻲ اﻓراد ﺷرﻛت ﻛﻧﻧده  ۵٣ :ﻧﻔر

ﻣﺑداء ﺷروع ﺑرﻧﺎﻣﮫ ) ﺷﮭر  ،ﻣﻧطﻘﮫ  ،روﺳﺗﺎ (  :رﺳﺗم آﺑﺎد

ﺗوﺻﯾف ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ ﻣﻧطﻘﮫ ) ﭘوﺷش ﮔﯾﺎھﻲ  ،ﺟﺎﻧوري  ،ﯾﺧﭼﺎل طﺑﯾﻌﻲ  ،رودﺧﺎﻧﮫ و  : ( ...ﺟﻧﮕﻠﯽ-ﻣرﺗﻊ طﺑﯾﻌﯽ

اﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ) واﻧت ﺑﺎر  ،ﻗﺎطر  ،آﻧﺗن دھﻲ ﻣوﺑﺎﯾل و ﺑﻲ ﺳﯾم  ،اﻣﻛﺎن ﺧرﯾد  ،راھﻧﻣﺎي ﻣﺣﻠﻲ و  : ( ...دارای آﻧﺗن دھﯽ ﻣوﺑﺎﯾل و
ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ در اﺑﺗدای ﻣﺳﯾر .

طول و ﻋرض ﻧﻘﺎط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ ﻣﮭم :

ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎ و ﺟﺎن ﭘﻧﺎه ھﺎي ﻣوﺟود در ﻣﺳﯾر  :ﻧدارد

ﭼﺷﻣﮫ و ﻣﻛﺎن ھﺎي ﺗﮭﯾﮫ آب در طول ﻣﺳﯾر  :در طول ﻣﺳﯾر دو ﭼﺷﻣﮫ آب وﺟود دارد.

ﻣﺣل ھﺎي ﻣﻧﺎﺳب ﺟﮭت ﺷب ﻣﺎﻧﻲ :
زﻣﺎن ﺑﻧدي ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :ﺣرﮐت از ﺑﻧدر اﻧزﻟﯽ  ۶ :ﺻﺑﺢ
ﺗوﻗف در ﮔﺎس ﮐول ١١:۴۵ :

ﺗوﻗف در ﺷﮭر رﺷت۶:٣٠ :

ﺣرﮐت ازرﺳﺗم آﺑﺎد ۵:٠٠ :

ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎي ﺑرﻧﺎﻣﮫ :

-١
-٢

–٣
–۴

رﺳﯾدن ﺑﮫ رﺳﺗم آﺑﺎد ٧:۴۵ :
رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻧزﻟﯽ ٧:٠٠ :

ﺷرح ﮔزارش ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ) :ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت اﯾن ﻣوارد اﺷﺎره ﺷود  :وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ  ،ﻗﻠﮫ ھﺎي اطراف ﺑﺎ ذﻛر ﺟﮭت  ،روﺳﺗﺎھﺎي واﻗﻊ در طول
ﻣﺳﯾر  ،وﺿﻌﯾت ﺟﺎده  ،ﮔردش و ﻓرھﻧﮓ ﻣﻧطﻘﮫ (.
آﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔروه ﮐوھﻧوردی داﻣون در ﺳﺎل  ٩٠ﻣطﺎﺑق ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑود روز ﺟﻣﻌﮫ ﻣورخ  ٩٠/١٢/١٩در ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﯾﻠوﻧد رود
ﻣﺎﺳوﻟﮫ اﺟرا ﮔردد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﮐﺛر ﺳﺎﯾت ھﺎی ھواﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣورد اﺷﺎره اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎرﻧدﮔﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎﺳوﻟﮫ وﺟود
دارد  ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣﮑﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﺗری از ﻟﺣﺎظ آب و ھواﯾﯽ دارد اﺟرا ﮔردد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ درﻧظر ﮔﯾری
اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﻧطﻘﮫ رﺳﺗم آﺑﺎد )ﻗﻠﮫ ﺳرک –ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﺎز ﮐول ( ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد .
ﺗﻌداد  ۵٣آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ﺣﺿور در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻋﻼم ﻧﻣوده ﺑودﻧد و ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻔرات ﺛﺑت ﻧﺎﻣﯽ ﮐوھﻧورداﻧﯽ از ﺷﮭرﺳﺗﺎن رﺷت
ﺑودﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺳﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﻧﯽ ﺑوس ﺑﮫ ﮐوھﻧوردان ﺷﮭر اﻧزﻟﯽ و  ١دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﻧﯽ ﺑوس دﯾﮕر ﺑﮫ
ﮐوھﻧوردان ﺷﮭر رﺷت اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
ﺳﺎﻋت  ۶ﺻﺑﺢ روز ﺟﻣﻌﮫ از اﻧزﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷدﯾم و ﭘس از ﻣﻠﺣق ﺷدن ھﻣﻧوردان ﺳﺎﮐن ﺷﮭر رﺷت ﺑﮫ ﺳﻣت رﺳﺗم آﺑﺎد ﺣرﮐت ﻧﻣودﯾم
.ﺳﺎﻋت  ٧:۴۵دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑﺢ ﺑﮫ روﺳﺗﺎی ﺷﻣﺎم از ﺗواﺑﻊ ﺷﮭرﺳﺗﺎن رﺳﺗم آﺑﺎد رﺳﯾدﯾم .ﭘس از ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺳرﭘرﺳت و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺳﺎﻋت  ٨ﺻﺑﺢ ﮐوھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮔروه در اﻣﺗداد ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ روﺳﺗﺎ آﻏﺎز ﮔﺷت .اداﻣﮫ ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺑﺻورت ﭘﺎﮐوب ﻣﺷﺧﺻﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ،
در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ دﺷت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ وارد ﺷدﯾم  ،اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ اﯾن دﺷت ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐرد ﻋﺑور ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾرو از ﻣﯾﺎن
آن ﺑود.
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی روﺳﺗﺎﯾﯽ در اﻣﺗداد راه  ،و ﮐوھﺳﺗﺎن زﯾﺑﺎی درﻓﮏ در ﺳﻣت ﭼپ ﻣﺳﯾرﺣرﮐﺗﻣﺎن ﭼﺷم اﻧداز ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ را
ﭘدﯾد آورده ﺑود.
ﭘس از ﺗوﻗﻔﯽ ﮐوﺗﺎه و ﺻرف ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺳﺎﻋت  ٩:٣٠دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺧود اداﻣﮫ دادﯾم و ﭘس از ﺣدود  ٣ﺳﺎﻋت راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺷﺗﯽ رﺳﯾدﯾم
ﮐﮫ ﮔﺎز ﮐول ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد  .ﺻرف ﻧﺎھﺎر و ﺗوﻗف ﮔروه در ھﻣﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺻورت ﮔرﻓت .ﺳﺎﻋت  ٣:٣٠دﻗﯾﻘﮫ ﺣرﮐت ﺧود ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن را
آﻏﺎز ﻧﻣودﯾم .
ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗوﻗف ﻣﯾﻧﯽ ﺑوس ھﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺟرا ﮔردﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻓرم ھﺎی ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺑﯾن اﻓراد ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧده در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧظرات ھﻣﻧوردان در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺻﻌود ﺟﻣﻊ آوری ﮔردﯾد.
ﺳﺎﻋت  ۵ﺑﻌداظﮭر از رﺳﺗم آﺑﺎد ﺧﺎرج ﺷدﯾم و ﺳﺎﻋت  ٧ﻋﺻر روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﻧدر اﻧزﻟﯽ رﺳﯾدﯾم .

ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش  :اﻣﯾر ﮐﺎﻣﯾﺎب

