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بیالن عملکرد یکساله آذرپارک در تبریز

شرکت آیریک راه که از سال  88تاسیس شده ،هم اکنون به عنوان تنها شرکت
دانش بنیان در زمینه ساماندهی پارک حاشیهای ،که در قالب اپلیکیشن بومی پس از سالها
تحقیق و حضور فعال در عرصه اجرا و مدیریت خدمات شهری و ترافیکی و همچنین با
بهرهگیری از بهترین کارشناسان مربوطه ،توانست راهکاری جهت استفاده بهینه از فضای
خیابانهای شهری بعنوان پارکینگ ارائه نماید .بدیهی است یکی از بارزترین معضالت
شهری مقوله پارکینگ میباشد که شرکت تا به امروز توانسته این معضل را تا درصد قابل
توجهی مدیریت نماید.
سامانه آذرپارک طرحی نو و کارآمد است که در جهت این امر طراحی شده و عالوه
بر مرتفع نمودن معضل ترافیکی شهر ،باعث اشتغال پایدار تعداد زیادی از همشهریان هم
شده است که با ارائه خدمات الکترونیکی  ،ایجاد شرایط پارک رایگان تا نیم ساعت اول
جهت تشویق به توقف کوتاهمدت به منظور کاهش زمان توقفهای بیهوده در سطح شهر و
حذف پرداختهای نقدی شهروندان جهت سیستماتیک نمودن مراودات مالی برنامه ریزی
شده است .این سیستم نوین با تکیه بر دانش محققان ایرانی و بین المللی طراحی شده تا
در آینده بار ترافیکی کالنشهرها را بیش از پیش به دوش بکشد.
سامانه آذرپارک برای اولین بار در شهر اولین ها ،راه اندازی شده و درحال اجرا
میباشد .گفتنی است که طرح های مشابهی در کشور های اروپایی اجرا شده که تا حدودی
توانسته معضل ترافیک را حل نماید .این شرکت با الهام از مدلهای بین المللی موجود ،
تجزیه و تحلیل موارد بسیار در زمینه پارک های حاشیه ای به تجربیاتی دست یافته که
آن را تحت عنوان سامانه آذرپارک به بازارهای جهانی ارائه دهد.
نظر به اینکه افزایش نرخ روزافزون اقالم و لوازم مصرفی که عموم مردم همه روزه با
آن سر و کار دارند و عدم افزایش قیمت اخذ هزینه پارک حاشیهای شهر تبریز در شرکت
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تاکنون فعال میباشد ،ثابت بوده است .لذا الزم به ذکر است هزینههای افزایش یافته موجب
اختالل در روند پرداخت منظم حقوق و مزایای کارکنان شرکت گردیده است .فی الحال با
شرایط موجود و تورم حاکم بر جامعه  ،مسئولین شرکت را با مشکالت عدیدهای روبرو
نموده است و همچنین هزینه های سرباری را متوجه کارمندان و کارگران این شرکت نموده
است.به هر تقدیر ،مسئولین شرکت در سمت کارفرما در بخش پارکهای حاشیهای (سامانه
آذرپارک) از بدو تاسیس تابحال به عنوان یک کارآفرین در تالش بوده اند که از
اشتغالزایی و ایجاد بستر کسب و کاری که برای جویندگان شغل در شهر ایجاد کرده اند،
حفاظت نمایند.
با درنظر گرفتن موارد فوق و شرایط به وجود آمده در جامعه توسط بیماری کرونا و
همچنین به دلیل عدم افزایش نرخ تعرفه حق پارک نسبت به افزایش تورم و سایر اقالم و
خدمات شهری  ،رسیدگی به درخواستها و احتیاجات ماهانه کارمندان و کارگران مجموعه
که جز حق و حقوق قانونی آنان بوده از توانایی شرکت خارج میباشد.

با توجه به موارد و دالیل مذکور برآن شدیم تا مشکالت موجود را که در طی چندماه
اخیر گریبانگیر شرکت و افراد مجموعه گردیده است و تعیین نرخ تعرفه جدید پس از
بررسیهای چندین باره توسط طرفین قرارداد و کارشناسان محترم شورا با در نظر گرفتن جداول
زیر که شامل جدول برآورد اولیه حقوق  ،هزینهها و عملکرد درآمد جهت تعیین تعرفه 12000
ریالی سال  96که هماکنون نیز با همین تعرفه در حال فعالیت میباشیم ،جداولی تهیه نمودهایم
که حاوی اطالعات حقوق پرسنل با بخشنامه مزد  1399وزارت کار و چند مورد هزینه با نرخ
تورم بانک مرکزی که نقطه سربهسر تعرفه  20620ریالی که هم شرکت بتواند در آن نقطه طبق
قرارداد عرض  3سال و  5ماه بازگشت سرمایه داشته و هم طرف دوم یعنی سازمان ترافیک به
همان اندازه افزایش تعرفه ،افزایش سهم نیز طبق قرارداد داشته باشد.

با توجه به جدول باال و تعرفه  12000ریالی در سال  ، 98عملکرد شرکت که توسط طرفین
بررسی شده است به صورت تفکیکی درآمد ماهیانه  ،هزینه شرکت و سود و زیان ماهانه که
ماحصل آن  12میلیارد ریال در  8ماه بوده است  ،تهیه و تقدیم میگردد.

با رایزنیها و بررسی پیشنهادات طرفین قرارداد و کارشناسان محترم شورا  ،جداول زیر
که جدول  Aحاوی هزینه و درآمد بر پایه  12000ریال بسته مشارکتی و جدول  Bحاوی حقوق
پرسنل طبق بخشنامه مزد  1399و هزینهها و تعرفه در نقطه  20620ریالی که اهداف طرفین را
تامین نماید  ،تقدیم میگردد.

