هیات مدیره کانون کوهنوردان گیالن در سال 5931

 .1برگزاری  19جلسه و  7نشست با شورای عمومی و یک جلسه ی فوق العاده ی شورای عمومی
 .2پی گیری برنامه های ارائه ش د ه اس یددوی یدده یمیوه ی روابی عمومی فژی و پاوهن یانوت و ارستار مسددومر با هر یدده
یمیوه و شژی ت مسایل و مشکالسشات و یعی در برطرف نمودت آنها.
.3

اجرای برنامه ی صعود به قله ی شاه نشین دیلمات

 .4پی گیری پروژه ی یالن یژگژوردی در رشت  .یه در این سمیژه با هماهژگی اداره ی ورسش باسدی ی اس مکانهایی جهت
اجرای این پروژه انجام ش (آقای دلتری به عژوات نمایژ ه حضور داشوژ ) و انوظار می رود سا ادامه ی یار اس طریق هیات
ایوات نیز پی گیری شود.
 .5ارائه ی پروژه جشژواره ی یژگژوردی در ساریخ  33مهر ماه – همراهی حامیات مالی در این پروژه
 .6سصویب برنامه ی شن ماهه ی دوم یانوت
 .7جمع آوری یمکهای مالی جهت یلته ی آسن گرفوه در مسددیر سوریشددوم و اه ای آت به صدداحب یلته اس طرف یانوت
سویی آقای رجتی و ارائه ی گزارش آت.
 .8برنامه ی ایوقتال اس آرمات ح اد(هیمالیانورد گیالنی یه موفق به صعود قله ی گاشربروم گردی ).
 .9دیوور لغو مجوس سمامی گروههای یوهژوردی در یرایر ایرات اس یوی ف راییوت و سشکیل باشگاه ش ت
نامه ای اعوراض آمیز یانوت یوهژوردات به ف راییوت با سوجه به مسایل پین آم ه برای گروههای یوهژوردی و پس اس
برگزاری چژ ین جلسه
 . 13ار یال نامه هایی به ف را ییوت م یریل دفور اموراجوماعی ا یوان اری و ریا یت اداره ی ورسش و جوانات ا یوات
جهت رفع مشکالت بوجود آم ه برای یوهژوردات سویی نیروی انوظامی و پی گیری نوایج آت.
 . 11درخوایت پی گیری جهت سعیین ریایت هیات ایوات در پی ایوعفای آقای امیرگل.
 . 12درخوا یت جل سه اس یوی هیات م یره با معاونت پی شگیری اس جرائم اداره ی یل دادگ سوری در باب م شکالت
امژیوی یوهژوردات در ایوات یه در دو جلسه با آقایات آقایی و عظیمی انجام ش (آقای ایالمی و خانم شمشادی به
عژوات نمایژ ه در جلسات حضور دایوژ )
 . 13جلسه ی مشورک هیات م یره با م یریل دفور امور اجوماعی ایوان اری گیالت-جژاب آقای رنجکن -و صحتت
پیراموت مسائل و مشکالت یوهژوردی ایوات و جژاب آقای رنجکن نهایت همکاری را با یانوت یوهژوردات انجام
دادن .
 14اجرای برنامه ی صعود به درفک یه با حضور  176نفر اس مسیر اربژاب در  16مهرماه اجرا ش .

 . 15برگزاری جشژواره یژگژوردی در علی آباد مژجیل .با یرپریوی آقای داوود خوشخو اس مربیات خوب یژگژوردی
ایوات و با شریت سع اد سیادی اس مربیات ارسشمژ ایوانمات یه دعوت ما را برای حضور در این جشژواره پذیرفوژ .
 . 16اس نکات قوت برگزاری این جشژواره می سوات به همکاری نزدیک نیروی انوظامی و فرمان اری محورم شهریوانهای
رودبار و مژجیل اشدداره یرد یه با هماهژگیها و رای سنیهایی یه خانم شددمشددادی اس اعضددای هیات م یره انجام داده
بودن این جشژواره در امژیت یامل برگزار ش
 . 17در مهرماه به دلیل مشغله یاری آقای فخرایی خانم جهانی یه عضو علی الت ل بودن به جای ایشات به عژوات عضو
هیات م یره مژصوب ش ن .
 . 18رفع مشدددکالت موجود با پی گیری های مسدددومر هیات م یره اس جمله  :وجود هیاسی مژفعل یه با نامه نگاریهای
موع د به ف را ییوت و اداره ی ورسش و جوانات ا یوات یعی نمودیم سا با سسریع بخشی ت به برگزاری انوخابات هیات
ا یوات آت را اس بالسکلیفی درآورده و با س شکیل جل سات موع د با اع ضای هیات قتلی و همچژین افراد ساثیرگذار در
یوهژوردی ایوات در برگزاری انوخابات یمک نماییم.
 . 19طی جلسات موع د با شورا سصمیم گرفویم سا بیانیه ای در حمایت اس آقای قاموی به عژوات نمایژ ه ی یوهژوردات در
انوخابات انوشار دهیم .پین اس انوشار بیانیه جلسات موع دی با آقای قاموی و آقای فیاض اقشار مخولف یوهژوردی
و یژگژورد ی ایوات اعم اس مربیات یوهژوردی و یژگژوردی و پیشکسوسات داشویم
 . 23درخوایت اس همژوردات جهت همکاری با یادر هیات رییسه و یارگروههای هیات
 . 21هیات م یره یانوت سا به امروس یددعی بر آت داشددوه سا سمامی نقظه نظرها را بشددژود و با سوجه به همه ی جوانب و با
مشورت با شورا سصمیم گیری یژ .
 . 22برگزاری همایشی برای سجلیل اس چژ سن اس هیمالیا نوردات و یژگژوردات ایوات اس یمت یانوت با مشاریت شورای
شهر  .اما به دلیل ع م همکاری اس یوی شورای شهر سالش هیات م یره برای برگزاری این هماین بی نویجه مان
ودر نهایت اس یوی یانوت یوهژوردات لغو گردی
 . 23س صمیم گیری در شورای عمومی یانوت جهت سا ییس با شگاه سو یی یانوت  .قرار ش یمیوه ای انوخاب شود سا
برای نوشون ایین نامه اق ام یژ
 . 24یمیوه ی روابی عمومی با یرپریوی خانم وطن دویت و اعضای این یمیوه سوانسوژ یارهای مربور به یمیوه خود
را به دریوی انجام داده اس جمله سهیه ی نشریه ی سویالی و اداره ی وب یایت و سلگرام یانوت
 . 25یمیوه پاوهن به یرپریوی اقای مرسبات و به دلیل ع م ایوقتال و همکاری دویوات در یال جاری علی رغم سالش
چژ سن اس دویوات برای برپا نگه داشون جلسات این یمیوه موفق به ادامه ی برگزاری آت نش
 . 26هیات م یره سالش یرد سا با شدددریت در جلسدددات آت و ارائه ی راهکارهای ج ی اس جمله پاوهن درباره ی
راهژمایات محلی و شژا یایی یوههای گیالت یه جل ساسی م شورک نیزبه همین عژوات بین یمیوه ی روابی عمومی و

پاوهن برگزار یرد سا این یمی وه را ف عال نگه دارد ا ما سالش ه یات م یره نیز برای س اوم یار این یمی وه ثمری
ن اشت.
 - 27اس آقایات رجتی و فرسانه یاری و یمیوه روابی عمومی برای جلب یاورات مالی یانوت و دویددوانی یه سویددی این
عزیزات به ما یاری ریان ن سشکر می یژیم.

-1شریت مجریات گاسریانی گیالت
-2شریت گیالت عژصر
-3خانم فکری
-4آقای مهژ س موثقی
-5آقای مهژ س مقراضی
-6آقای مهژ س بابایی
-7آقای مریمی
-8آقای عظیم فرسانه یاری
-9آقای عتاس جفرودی
-13آقای عظیم مژصوری
-11آقای مهت فرسانه یاری
-12آقای دسفولی
......

