
 1400جذٍل ثشًبهِ ّبی سِ هبِّ تبثستبى 
 )) ثبشگبُ کٌََّسدی اسپیلت((

 سدیف عٌَاى ثشًبهِ )اسبهی قلل( تبسیخ اجشا هذت هٌطقِ تَضیحبت

پیزسى  –هْزچال  -کَُ  آتشخط الزأس قلل  4/4/1400 رٍس 1 تْزاى لَاساًات ًَع تزًاهِ )پیوایشی ٍ استقاهتی(
 يّن ّ -کلَى

1 

 - جادُ چالَس تاشگاُ اس ایي هسیزاٍلیي اجزای 
 هاسًذراى

 2 قلِ آساد کَُ اس ٍالٌگزٍد تاسگشت اس کالک 11/4/1400 رٍس 1

 3 تشرگ اس هسیز شوالی ًاظزقلِ  18/4/1400 رٍس 1 جادُ ّزاس  اس ایي جثِْ اٍلیي اجزای تاشگاُ

اٍلیي اجزای تاشگاُ هشتزک تا 
 تاشگاُ پیام ساٍجثالغ

 - رٍستای ًاریاى
 استاى الثزس

 4 کَُ )علن کَُ( اس هسیز طالقاى سریيقلِ  25/4/1400 رٍس 1

ى ّوزاُ یک اشزٍع اس رٍستای تی
 شة هاًی در کٌار دریاچِ سیثای گْز

استاى  -اشتزاى کَُ 
 لزستاى

 5 اس چال کثَد فزٍد اس دریاچِ گْز ثزاىٌقلِ س 30/4/1400-31 رٍس 5/2

صعَد یک رٍسُ پیوایش طَالًی ٍ 
 استقاهتی

استاى  -الثزس هزکشی 
 تْزاى

 تزًاهِ دٍم ّفتِ 1/5/1400 رٍس 1
  گزدىقلِ پالَى 

6 

 تخت سلیواىهٌطقِ  اٍلیي اجزای تاشگاُ اسپیلت
 کالردشت

سیاُ -چالَى-کَُ پسٌذُخط الزأس قلل  7/5/1400-8 رٍس 5/2
 علن کَُ-سٌگ

7 

رٍدتار  – تْزاى اس هسیز رٍستای آب ًیک
 قصزاى

 تزًاهِ دٍم ّفتِ 8/5/1400 رٍس 1
 زسٌگقلِ خ

8 

 9 خط الزأس ّزسُ کَُ 15/5/1400 رٍس 1 هٌطقِ دیشیي صعَد اس هسیز درُ دریَک

تزًاهِ یکزٍسُ فشزدُ ٍ کوتز اجزا 
 شذُ

-کَْ   -تخت خزس -ٍزخط الزأس قلل چپک 22/5/1400 رٍس 1 دشت الر - جادُ ّزاس
 دٍخَاّزاى

10 

 قلِ ای سٌگی ٍ هزتفع درّزم 
 است. هجوَعِ قلل سثالى

 11 داغ ٍ سثالى اس هسیز هشکیي شْز ّزمقلل  29/5/1400تا  27 رٍس 5/2 استاى اردتیل

 تزًاهِ دٍم ّفتِ 29/5/1400 رٍس 1 پلَر - جادُ ّزاس اس هسیز درُ هثارک آتاد
 شزقی ٍ غزتی قلل گل سرد

12 

 -استاى تْزاى  هسیز رٍستای آب ًیک تِ شوشک
 قصزاىرٍدتار 

 13 سزکچال ّا –تزج  -خط الزأس قلل جاًسَى 5/6/1400 رٍس 1

 - جادُ فیزٍس کَُ دلیچای - جاس هسیز رٍستای هَه
 هاسًذراى

 14 قلل قزُ داغ ّا -خط الزأس دٍتزار 12/6/1400 رٍس 1

استاى  - جادُ چالَس ذر تِ اتیذرحسٌکهسیز رٍستای 
 الثزس

 15 خَاًیت فاى تِ ّچخط الزأس قلل گز 19/6/1400 رٍس 1

جادُ  -استاى تْزاى  اس هسیز گزدًِ یَسا )خاتَى تارگاُ(
 ّزاس

 16 ى کَُ دشت الرقلِ آسوا 26/6/1400 رٍس 1

 هتزی 3800شة هاًی در ارتفاع 
 صعَد یکزٍسُ

 -استاى هاسًذراى 
 جادُ غزتی دهاًٍذ

 17 قلِ دهاًٍذ شوال غزتی )سزداغ( 1/7/1400-2 رٍس 5/1

تاسگشت اس  دًٍاصعَد اس رٍستای 
 رٍستای ٍالٌگزٍد

استاى  - جادُ چالَس
 الثزس

 تزًاهِ دٍم ّفتِ 2/7/1400 رٍس 1
 سزخاب ٍقلل دًٍا 

18 

 

 :ًکبت قبثل تَجِ

 است. ءٍیژُ اعضب توبهی ثشًبهِ ّب -1

 ثشًبهِ ّبی فَق صیش ًظش هسئَل ثبشگبُ اجشا هی شَد. -2

 صعَدّبی ٍسصشی ٍ فٌی ایي ثبشگبُ جذاگبًِ اعالم هی شَد. تین ّبی ثشًبهِ -3

 جذٍل قبثل اجشا است.ایي ثشًبهِ ّبی پیشٌْبدی اعضبی سسوی ثب اعالم قجلی خبسج اص  -4

لزا اص ّوِ اعضب اًتظبس هی سٍد ثب  اًتخبة شذُ اًذ،هتشی  000/4کَّستبًی ٍ سٍصّبی ثلٌذ سبل  قلل  هٌبست ثشًبهِ ّبی فصل تبثستبى ثِ دلیل آة ٍ َّای -5

 دس ثشًبهِ ّب حضَس یبثٌذ. کبهل آهبدگی جسوی ٍ رٌّی
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