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 31/31/79تاريخ جلسه:           خانم مهندس ربیعی :رئیس کمیسیون

 :و مصوبات اهم مذاکزات

 ای پیرامًن مًارد زیر برگسار گردیذ:جلسٍ با حضًر ومایىذگان ادارٌ ول راَذاری ي حمل ي ومل جادٌ 

ارائٍ تًضیحات تًسط اعضای ومیسیًن تخػػی ترافیه در خػًظ غالحیت مُىذسیه ترافیه در زمیىٍ طرح رمپ َای يريدی -

 ي خريجی مراوس تفریحی ي خذماتی بیه ضُری بٍ ومایىذگان محترم راَذاری ي حمل ي ومل جادٌ ای 

 جمع َا، فراتر از مباحث رمپ  يريد ي خريجدیذٌ ضذن تطىیل یا عذم تطىیل م-

بٍ دلیل گران بًدن زمیه در استان مازوذران، محًریت َا برای واربری َای مختلف مطخع گردیذ.بٍ عىًان مثال محًریت -

 رستًران ي ... ي بٍ َر یه متراش خاغی تخػیع دادٌ ضذ.

 بحث جاومایی پارویىگ ویس لحاظ گردد.-

)خذمات  5ومیسیًن تخػػی ضُرساز ی در خػًظ تعییه ريش ارجاع وار در بخص ومیسیًن مادٌ جلسٍ مطترن ومیسیًن با 

 ضُرسازی ي ترافیه( برگسار ضذ.

وتیجٍ گیری ايلیٍ ایه می باضذ وٍ وحًٌ مذیریت سُمیٍ مُىذسان ترافیه  5پس از بررسی مًارد در خػًظ ومیسیًن مادٌ 

 برای مُىذسیه ترافیه تعریف گردد( 3ي  2ي  1ت اضتغال گريٌ َای پایٍ َماوىذ مُىذسان ضُرساز ساماوذَی ضًد.) ظرفی

 پیطىُاد مطترن ایه می باضذ وٍ ظرفیت اضتغال در رضتٍ َای ضُرسازی ي ترافیه محذيد گردد.-

 4متر مربع     تعذاد وار   15111ظرفیت اضتغال  1در رضتٍ ترافیه : مُىذسیه پایٍ 

 5متر مربع      تعذاد وار  25111ظرفیت اضتغال  1مُىذسیه پایٍ                            

 6متر مربع     تعذاد وار  35111ظرفیت اضتغال  3مُىذسیه پایٍ                           

 تًضیح ایىىٍ تعذاد وار بٍ غًرت سابك می باضذ.

% رسیذ 51ل پایٍ می باضذ. بٍ تعبیری وٍ يلتی ظرفیت اضتغال مُىذسی بٍ سمف % سُمیٍ و51مذیریت ظرفیت اضتغال بر مبىای 

% ، بالی مُىذسان ومیتًاوىذ از ظرفیت بالیماوذٌ استفادٌ وىىذ. در رضتٍ ضُرسازی با ظرفیت لبلی يلی با 51تا تىمیل ظرفیت 

 % ظرفیت اضتغال می باضذ.51مذیریت 



                                         
فیه ایه می باضذ وٍ سمف ریالی پريشٌ َای ترافیىی )گسارش عارضٍ سىجی( ي پیطىُاد مطترن گريٌ تخػػی ضُرسازی ي ترا-

 طرح اوطباق ضُرسازی برداضتٍ ضًد مطابك سایر رضتٍ َا.


