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 ::21/9/20وربر حویخ دویوز  ::210میعت  پیرو دعوت قبلی از اعضای  حترر  واویا  امیحی و ر نورویدج سل ر یم ی  

 دی حتل میلن ه ییش وویا تشکیل گردید.

ض ن خیر حقد  نر حیضرین دی سل ر  نیگیعین آقی   جسل ر نی تیوت آییتی چرد از کی  ا... حوید آغیز و مپس یییس وویا

حدیرکل حترر  یاه و و رمیز  خرامین و یلی نر ه راه حعیونین  جقیم یح ردس  ینآقیی جدعوت وده نر سل ر ینکر نی حضوی ح  ین

ا واید  یح جو ه چرین گراحیداوت حریمبر ی  ایی  هفرر حعیون حترر  تومعر حدیریت و حرینع و ردای  نوروید آقی  یوون ض یرو 

 . ندسل ر حطرح ن ود نی حوضوع

گزایش حب وطی دیخصوص اقداحیت و فعیلیر ی  انوی  وده  جحدیرکل حترر  یاه و و رمیز  خرامین و یلیدی انردا  سل ر 

 خررد.پردا و روندان دی گل رین و ر حشکیت و حوانع خدحیت یمینی نر دی اداحر نر نییندی مطح امرین و و رمرین نیین داوررد و 

دیخصوص نتوه تعیحل و ه یهرگی نین دمرگیهی و  حترر  تومعر حدیریت و حرینع و ردای  نوروید تحعیوندی اداحر سل ار  

 ه چرین حطیلبیت و ردای  حطیلبی یا عروان کردند.

نر نقطر نظرات خود پرداخرر و پیشاار یدات و یاهکییهییی ایائر هر کدا  از اعضاای  حترر  وااویا نطوی سداگینر نر   جدی ن ییت

 حرظوی تعیحل نیشرر نیین داوررد.

 پس از نریمی و تبیدل نظرج تص ی یتی نشرح ذیل اتخیذ گردید0 پرداخررد کرقرائت نیحر هی  نرمپس یییمت وویا 

  ::22/8/20 حویخ توافقی صاااویتول ااااردیخصاااوص وااا ردای   ::20/9/20حویخ  ::20/:11121/2ناایحاار وااا ااییه  -2

نی کد نومایز    و 2212/219پیک ثبری حیلک حلک نر وکیلت خینم یاضایر دیتوحی   آقی  علی اکبر نی ارینی و  وا ردای   حینین فی

عوایض ویود نر حتدوده تعیین تکلیف حبری نر دیخوامت تقیضی  ج 21ج پیک 0حلکشج و ید اعل ی واقع دی  ::02:12::11:2:

اسرا  طرح  ضرویت انوی  وده وطی ودن فرایرد نی توسر نر و سل ر حطرحج وویا پس از نریمی و تبیدل نظر ج حوضاوع دی  خدحیتی

اعی  پیومت( نی یعییت ضوانط و حقریات و رمیز   ::22/8/20)صویتول ر توافقی حویخ تفصیلی و نیزگشییی حعینر نی توافق حذکوی 

 .مر حیه حعربر خواهد نودحوافقت ن ودج این توافق از تیییخ انیغ نر حدت 

  ::8/20/:2 حویخ توافقی صاااویتول ااااردیخصاااوص وااا ردای   ::21/9/20حویخ  ::20/:11902/2ناایحاار وااا ااییه  -1

حلکشج واقع دی  ::11:2:012:19:نی کد نومیز   و قولریحر عید حیلک حلک  حت د یحیم حت د آقی  و  وا ردای   حینین فی

ج حوضوع دی تعیین تکلیف عوایض ویود نر حتدوده خدحیتیحبری نر دیخوامت تقیضی  ج ج دو نبش م ت یامت1خیینین مید الش دا 

اسرا  طرح تفصیلی و نیزگشییی  ضرویت انوی  وده وطی ودن فرایرد نی توسر نر و سل ار حطرحج وویا پس از نریمی و تبیدل نظر  

اعی  حوافقت ن ودج این پیومت( نی یعییت ضوانط و حقریات و رمیز   ::8/20/:2)صاویتول ر توافقی حویخ  حعینر نی توافق حذکوی 

 .توافق از تیییخ انیغ نر حدت مر حیه حعربر خواهد نود

  ::11/8/20 حویخ توافقی صاااویتول ااااروااا ردای  دیخصاااوص  ::20/9/20حویخ  ::20/:11010/2ناایحاار وااا ااییه  -3

 2:-:1-2:39-::2:00نی کد نوماایز   و 383/211پیک ثبری حیلک حلک  ویثر حرحو  ح اایرعلی احیر و  واا ردای  حینین فی

حبری نر دیخواماات ج 30 حرر  فیقد نی  پیک 1ج کوچر واا ید علیرضاای حت د ج نن ن اات  31خیینین احی  خ یری غرنی واقع دی 

احیک نراماایس نظریر  حیده واحده قینون تعیین وضااعیت 0تعیین تکلیف و پرداخت عوایض ویود نر حتدوده طبق تبصااره تقیضاای  

 ده وانوی  وطی ودن فرایرد نی توسر نر و سل ر حطرحج وویا پس از نریمی و تبیدل نظر ج حوضوع دی  کییوریمی یم ی دادگ رر 

پیومت( نی یعییت ضوانط و  ::11/8/20)صویتول ر توافقی حویخ اسرا  طرح تفصایلی و نیزگشاییی حعینر نی توافق حذکوی    ضارویت 

 .اعی  حوافقت ن ودج این توافق از تیییخ انیغ نر حدت مر حیه حعربر خواهد نودز  حقریات و رمی



دی دیخصوص ح ود آیاح رین سیوید حتیط زی ت و ر   ک ی یون خدحیت و ::1/9/20حویخ  :2صاویتول ر و ییه   2نرد  -0

یی تغییر کیینر  و تبدیل نر اح ن اقداحیت و و ردای  س ت احیی ح ود  ن ودحقری  جسل ر حطرحج وویا پس از نریمی و تبیدل نظر

 و ردای  داورر نیود. 20:2و دی صویت نییز پیش نیری الز  یا دی نودسر میل  دادهالز  یا صویت 

دیخصااوص دیخواماار ی  حرعدد ک ی اایون خدحیت و حتیط زی اات واا ر   ::9/9/20حویخ  22صااویتول اار واا ییه  2نرد  -1

دی  ج حوضوعحبری نر حفظ و حرامت از حیرا  طبیعی ویتوت ک ر یل واقع دی حصیی ویرعلیوا روندان و امرقبیل حیرا  فرهرگی  

تفیهم نیحر ا  فی حینین میزحین  ن ود کرندانج حقری وض ن حوافقت نی دیخوامت و ر جتبیدل نظر وسل ر حطرحج وویا پس از نریمی 

تدانیر و اقداحیت الز  س ت ن  یز ج حتوطر حرعقد گردیده و حرظر و فضی  مبز و ر   جو میزحین می یحیرا  فرهرگیج و ردای  

س ت حفظ و نگ دای  و ایوید پییک  و دی میل ی  آتی گیردمایز  و حرحت این اثر طبیعی نرا  افزایش مارانر فضی  مبز یا انوی    

 .گرددپیدای  اعربییات الز  حتلر دی نودسر و ردای 

 عظیم الشین امی  خیت ر ییفت. نی ذکر صلوات نر پییحبر  :2103سل ر میعت 

 


