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 مع�اون وزیر ام�ور اقتص�ادی و دارایی تعداد 
ش�رکت های ارزن�ده دولت�ی که قاب�ل واگذاری 
هستند را حدود ٣٥ ش�رکت اعالم کرد و گفت: 
ایرادی که به عملکرد واگذاری در دولت گذشته 
وارد ش�ده ب�ود ک�م توجهی نس�بت ب�ه اصالح 
س�اختار، آماده سازی شرکت ها و نیز عدم تنوع 

در روش های واگذاری بود.
"حس��ین قربان زاده" با حض��ور در خبرگزاری ایرنا و 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی به معضالت موجود 
در خصوصی سازی بنگاه های دولتی اشاره کرد و افزود: 
در گذش��ته قضاوت های مبهم و نادرستی مطرح شده 
مبنی بر اینکه این واگذاری ها ناموفق بوده و این مساله 

نیازمند برخی از شفاف سازی ها است.
وی اظهار داشت: در دهه گذشته بیش از ٩٠٠ بنگاه 
واگذار شد که سرنوش��ت آنها متفاوت با یکدیگر بود، 
تحت تاثیر چنین مس��اله ای نمی ت��وان اعالم کرد که 
بخش عمده این ش��رکت ها بعد از واگذاری با وضعیت 

نامطلوب همراه شدند.
قرب��ان زاده با تاکید بر اینکه بازار س��رمایه به عنوان 
مهمتری��ن ش��اهد این مس��اله تلقی می ش��ود، گفت: 
اکنون در بازار س��رمایه شرکت هایی مانند فوالد، مس 
و پتروشیمی بیشترین س��ودآوری را با خود به همراه 

داشتند که متعلق به دولت بودند.
معاون وزی��ر امور اقتصادی و دارایی اظهار داش��ت: 
ب��ا در نظر گرفتن این مس��اله باید ای��ن موضوع مورد 
بررسی قرار بگیرد که آیا وضعیت این شرکت ها بعد از 

واگذاری نامطلوب شده است؟
وی معتقد است؛ انصاف نیست که همه شرکت های 
واگذار ش��ده با یک چوب زده شوند و برچسب ناموفق 

بودن را به آنها بزنیم.
قرب��ان زاده با تاکید بر اینکه بای��د قبول کرد که در 
برخ��ی از واگذاری ها اش��تباهاتی ص��ورت گرفت و به 
نتیجه مطلوب دس��ت پیدا نکردیم، افزود: این موضوع 
ناش��ی از عوامل مختلف مانند کیفیت سیاست گذاری، 
مداخ��الت ص��ورت گرفت��ه در دوران قب��ل و بعد از 
واگذاری، تحریم و عوامل پیش بینی ناپذیر در اقتصاد 
کش��ور است. به گفته رییس سازمان خصوصی سازی؛ 
وضعیت شرکت های واگذار شده باید به صورت پرونده 
ب��ه پرونده و جزء به جزء مورد بررس��ی ق��رار بگیرند. 
وی اظهار داش��ت: در همایشی که اخیرا برگزار کردیم 
ی��ک بار برای همیش��ه آینه تمام نم��ای واگذاری ٢٠ 
سال اخیر را جلوی چش��م سیاست گذاران، مسووالن 
و فع��االن اقتص��ادی قرار دادیم ت��ا در آنجا به صورت 
دقیق تر مش��اهده کنن��د که ش��رکت ها در حوزه های 
مختلف به چه صورتی واگذار شدند، همچنین وضعیت 
آنها در دوران قبل و بعد از واگذاری مورد بررسی قرار 

گرفت.
قربان زاده در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه چند 

درصد خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها با موفقیت 
هم��راه بودند، گفت: در این زمین��ه نمی توان به هیچ 
عنوان اظهارنظر دقیق ارائه کرد، ما معتقدیم خصوصی 
سازی فقط یک ابزار است و هدف اصلی بهبود کیفیت 

حکمرانی دارایی های دولت است.
وی به واگذاری نهادهای دولتی در اصل ۴۴ اش��اره 
کرد و افزود: برخی از بنگاه ها که اکنون به س��ودآوری 
رس��یدند؛ بعض��ا توس��ط نهاده��ای غیردولت��ی اداره 
می ش��وند، آنها باید در بلندمدت ب��ه تدریج به بخش 

خصوصی واقعی واگذار شوند.
 قربان زاده اظهار داش��ت: آنچه که اکنون به آن نیاز 
داریم؛ این اس��ت تا شرکت های زیان دهی که به شکل 
نامطلوب اداره می ش��وند به افراد و مدیران اهل سپرده 
ش��وند، همچنین بعد از دس��تیابی به مرحله کارایی و 
بهره وری درصد نقش آفرینی بخش خصوصی هم باید 

با افزایش همراه شود.
مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در پاس��خ به 
س��والی دیگر در این زمینه که آیا ش��رکت هایی مانند 
ش��رکت هفت تپه به اشخاص خاص واگذار شده است 
یا خیر، گفت: ابهاماتی درخصوص واگذاری ها از طریق 
فضای عمومی و رس��انه شنیده شده است و از  زمانی 
که بنده به عنوان مس��وول این حوزه انتخاب ش��دم؛ 

اقدام به پیگیری این مسایل مطرح شده کردم.
وی با بیان اینکه نمی توان در خصوص این مس��ایل 
قضاوت کرد و حکم کلی داد که واگذاری ها به صورت 
رانت��ی به عده ای خاص داده ش��ده اس��ت، افزود: این 
امکان وجود ندارد که به صورت مطلق اظهارنظر کنیم 
در واگذاری تحت هیچ شرایطی خالفی صورت نگرفته 
و واس��طه ای هم در فرآیند واگذاری دخالتی نداش��ته 
اس��ت، زیرا باالخ��ره در فرآیند واگذاری ش��اهد ورود 
مقام قضایی بوده ایم و مسایل را به صورت دقیق مورد 

بررسی قرار داده است. قربان زاده به اهمیت سرنوشت 
بنگاه و ش��رکت ها اشاره کرد و گفت: این بنگاه ها وارد 
اقتص��اد ملی می ش��وند و آن ش��رکت در صورت عدم 

عملکرد مناسب بر سر دولت آوار خواهد شد.
رییس س��ازمان خصوصی س��ازی خاطرنشان کرد: 
دولت نمی تواند نسبت به شرکت هایی که واگذار شده 
است بی تفاوت باشد؛ بلکه باید به واگذاری ها به گونه ای 

نگاه کرد که در آینده به چه سمتی حرکت می کنند.
وی ب��ا بیان اینک��ه ارزش گذاری بخش��ی از فرآیند 
واگذاری اس��ت، اگر درس��ت حرکت کند به طور حتم 
زمینه ساز مس��ایل مربوط به رشد اشتغال و اقتصادی 
خواهن��د بود، گفت:  ایرادی که ب��ه عملکرد واگذاری 
در دولت گذش��ته وارد شده بود کم توجهی نسبت به 
اصالح ساختار، آماده سازی شرکت ها و نیز عدم تنوع 
در روش های واگذاری بود. قربان زاده معتقد است که 
واگ��ذاری هفت تپه این قابلیت را داش��ت تا از طریق 
تفکیک مالکیت و مدیریت؛ در ابتدا مدیریت آن واگذار 

و به تدریج مالکیت آن واگذار شود.
رییس سازمان خصوصی س��ازی اظهار داشت: طی 
یک دوره، ش��اهد ایجاد فضایی بودیم که باید بنگاه ها 
تحت ش��رایطی از س��بد دولت به س��بد غیردولتی یا 
بخ��ش خصوصی منتق��ل می ش��دند؛ در حالیکه این 
حرکت به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید این مساله 
قابل اهمیت باش��د که واگذاری ها به چه سرنوش��تی 

دست پیدا می کنند.
وی گف��ت: در الیح��ه اصل ۴۴ قانون اساس��ی این 
مس��اله به عن��وان اصلی مه��م مورد بررس��ی بود که 
مالکی��ت را اهرمی برای بهره وری بن��گاه قرار دهیم و 

پاداشی برای مدیریت بهره وری باشد.
قربان زاده با بیان اینکه اگر انگیزه خریدار بهره وری 
و س��ودآوری بن��گاه باش��د، دغدغه دولت نس��بت به 

سرنوشت بنگاه به حداقل خواهد رسید، افزود: در این 
صورت دولت می تواند در نقش تماش��اگر ظاهر شود و 
ببیند ک��ه خریدار از چه طریق ب��رای بهره وری بنگاه 

تالش می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به اقدامات انجام 
ش��ده از سوی س��ازمان خصوصی س��ازی برای اجرای 
برنامه واگذاری ها در الیحه بودجه ١۴٠١ اش��اره کرد 
و افزود: بیش��تر تکالیف م��ا در تبصره ٢ الیحه بودجه 
ق��رار دارد و "بنده��ای ال��ف و ی مجموع��ه احکامی 
هس��تند که برای واگذاری به وزارت اقتصاد و سازمان 

خصوصی سازی تکلیف شده است.
 رییس س��ازمان خصوصی سازی با بیان اینکه طبق 
"بن��د الف تبص��ره ٢" قانون بودجه رقم��ی معادل ٧١ 
هزار میلیارد تومان برای فروش مستقیم در نظر گرفته 
ش��ده است، گفت: همچنین "بند ی تبصره ٢ بودجه" 
درخصوص واگذاری س��هام به نهادها اس��ت که رقمی 
مع��ادل ١٣٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت، ٩٠ هزار میلیارد توم��ان آن تامین اجتماعی ، 
٢٠ ه��زار میلیارد تومان بنیاد ش��هید، ٩ هزار میلیارد 
تومان صندوق بازنشستگی کش��وری، ۵ هزار میلیارد 
تومان س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مس��لح و ۶ 
هزار میلیارد تومان هم مربوط به هشت مجموعه مانند 
آبرس��انی به روس��تاها، راه های عش��ایری، سرپرستان 
خانوارها و ... اس��ت که متولی آن مش��خص نیس��ت؛ 
بنابراین مجموع آن ها ١٣٠ هزار میلیارد تومان است 

که مربوط به انتقال سهام به نهادها می شود.
وی به افزایش س��رمایه بانک ه��ا در  "بند د تبصره 
١٨ قانون بودجه" اش��اره ک��رد و افزود: در این مرحله 
مجاز هس��تیم تا دولت ٣۵ هزار میلیارد تومان س��هام 
را برای افزایش س��رمایه ب��ه بانک ها واگذار کند و این 
بانک ها هم تا سه برابر این مبلغ که رقمی معادل ١٠۵ 
هزار میلیارد می شود را به عنوان صرف مصارف قانون 
اجرای اصل ۴۴ تس��هیالت بدهند. قرب��ان زاده اعالم 
کرد: یکی از تکالیف مهم که رقم ندارد و دارای اهمیت 
اس��ت در انتهای "بند الف تبصره ٢ قانون بودجه" قرار 

دارد که مربوط به سهام عدالت می شود.
رییس س��ازمان خصوصی س��ازی به واگذاری سهام 
عدالت به جاماندگان اش��اره ک��رد و ادامه داد: در آنجا 
به این مس��اله اشاره شده که دولت موظف است طبق 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی ب��ه جاماندگان کمیته 
امداد، س��ازمان بهزیستی و س��ایر افراد واجد شرایط  
س��هامی را از بنگاه های قاب��ل واگذاری گروه ١ و ٢ در 

اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.
وی اظهار داشت: طبیعتا در این مرحله رقم مشخص 
نشده و دولت هم باید طبق تمهیداتی به عددی برای 
پرتفوی هر فرد دست پیدا کند که در مورد مشمولین 
نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی این 

اقدام صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درجمع تجار و 
فعاالن اقتصادی در بالروس، موضوع تشکیل 
"انجمن تجار ایرانی در بالروس" را با اهمیت 
دانست و اعالم کرد: به زودی رایزن اقتصادی 

ایران در بالروس مستقر خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، "س��ید رضا فاطمی امین" در ادامه س��فر 
خود ب��ه مینس��ک )پایتخت ب��الروس( با حضور 
در جم��ع تجار و فعاالن اقتص��ادی ایرانی در این 
کش��ور، تجربه و ارتباطات ایرانیان مقیم بالروس 
ب��رای رونق تجارت در این کش��ور را حائز اهمیت 

دانست.
 وی خطاب به تجار ایرانی گفت: موضوع سرمایه 
گ��ذاری و تجارت ایرانی��ان در بالروس، حضور در 
اورآس��یا و عضویت ایران در آن، از جمله مس��ایل 
مهمی است که در تعامالت با دولت بالروس مورد 

توجه قرار گرفته است.
وزیر صمت افزود: مس��اله توس��عه اقتصادی دو 
کشور و ترازینت  از ایران برای بالروس، جزو اتفاقات 
مهم در حال پیگیری است و رایزن اقتصادی ایران 
به زودی در این کش��ور مستقر خواهد شد. فاطمی 

امین، مساله همکاری مشترک شرکت های معدنی 
ایران با ش��رکت های ماشین آالت سنگین و نیمه 
س��نگین بالروس برای تولیدات مشترک را مورد 
اشاره قرار داد و بحث نظام رتبه بندی محصوالت 

صادراتی را برای برند ملی حایز اهمیت دانست.
وی همچنین یادآور ش��د: مباحث مالی و ویزای 
ایرانیان در بالروس، دیگر مس��ایلی است که مورد 

پیگیری وزارت صمت قرار دارد.
در این نشس��ت فعاالن اقتص��ادی و تجار ایرانی 
در بالروس نیز پرس��ش ها و دغدغه های خود را با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت درمیان گذاش��تند و 

وزیر به سواالت آنان پاسخ داد.
اهم س��واالت و دغدغه های تجار ایرانی در این 
نشست مربوط به موضوعاتی چون ویزای ایرانیان 
در بالروس، نبود پرواز مس��تقیم ایران- بالروس، 
مس��ائل پول��ی و بانک��ی، گران��ی هزینه س��فر به 
بالروس، همچنین ع��دم کار فرهنگی در بالروس 

برای معرفی ایران در آن کشور بود.
به گزارش ایرنا، پانزدهمین اجالس کمیس��یون 
مش��ترک اقتصادی جمه��وری اس��المی ایران و 
جمهوری بالروس در روزهای ششم و هفتم مرداد 
ماه س��ال جاری در مینسک )پایتخت بالروس( به 
ریاس��ت وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و 

وزیر صنایع بالروس در حال برگزاری است.
در این اجالس تقویت و گسترش همکاری های 
متقابل در زمینه همکاری های تجاری و صنعتی، 
کشاورزی و پرورش ماهی، سرمایه گذاری، زمین 
شناسی و منابع آبی، بهداشت و داروسازی، حمل 
و نقل و هم��کاری فیمابین اتاق های بازرگانی در 

دستور کار قرار دارد.
حجم فعلی تبادالت مالی میان ایران و بالروس 

۴٠ میلیون دالر است.

وزیر صمت در دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی در بالروس؛

رایزن اقتصادی ایران در بالروس مستقر می شود

در دی�دار رئی�س اتحادیه فدرال توس�عه 
 )BWA( اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان
با معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، بر 
استفاده از ظرفیت های فناوری و رویکردهای 
نوین طراحی محصول شرکت های آلمانی برای 
ارتق�ای کیفیت و توان تولید خودروس�ازان 

داخلی کشورمان تأکید شد.
به گ��زارش ایرنا، مع��اون صنایع حم��ل و نقل 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در این نشس��ت 
با اش��اره به توانمندی  ش��رکت های خودروساز و 
صنایع حمل و نقل آلمان اظهار داشت: استفاده از 
ظرفیت های علمی و فناوری شرکت های آلمانی و 
پیشرفت های این کشور در حوزه تحقیق و توسعه 
و طراحی بهین��ه محصول، زمینه ارتقای مراودات 
تجاری دو کش��ور را در صنایع حمل و نقل فراهم 

می کند.
»منوچه��ر منطقی« با تاکید بر این که آلمان در 
زمینه نوسازی و به سازی خطوط تولید کشورمان 
در صنایع خودروس��ازی، ریل��ی، هوایی و دریایی 
می تواند مشارکت کند، افزود: از ورود ماشین آالت 
و تجهیزات مدرن و به روز جهان برای ارتقای توان 
تولیدی کش��ورمان در راستای افزایش کیفیت در 
ح��وزه خودرو، قطعه س��ازی و صنایع حمل و نقل 

استقبال می کنیم.
وی اضافه ک��رد: ش��رکت های ایران��ی و آلمانی 
می توانن��د با همکاری های گس��ترده درازمدت، از 
ظرفیت ها، تجربیات و توانمندی های دو کشور در 
بهینه س��ازی فرآیندها و ارتقای کیفیت تولیدات 

صنایع حم��ل و نقل بهره مند ش��وند. برپایه این 
گزارش، رئیس اتحادیه فدرال توس��عه اقتصادی و 
بازرگانی خارجی آلمان )BWA( نیز در این دیدار 
آمادگی کامل شرکت های آلمانی را برای گسترش 
و تعمیق م��راودات اقتصادی با ای��ران، به ویژه در 
ح��وزه صنایع حم��ل و نقل اعالم ک��رد. »مایکل 
ش��ومان« با بیان این که در ح��ال حاضر یک هزار 
و ٣٠٠ نف��ر از ش��رکت ها و مؤسس��ات تحقیقاتی 
مختلف در آلمان عضو این اتحادیه هستند، گفت: 
هدف ما یافتن بازارهای نوظهور در دنیاس��ت و در 
این راستا به شرکت های آلمانی کمک می کنیم تا 

شرکای اقتصادی خود را بیابند. 
وی اف��زود: یک��ی از نکات مه��م در فعالیت این 
اتحادیه، شناخت کامل از طرف های تجاری است. 
م��ا معتقدیم این ش��ناخت با مالق��ات حضوری و 
مذاک��ره درباره توانایی ه��ا و ظرفیت های یکدیگر 
به دست می آید و به همین دلیل است که در ایران 
هس��تیم. رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و 

بازرگانی خارجی آلمان با اشاره به روابط گسترده 
تاریخی میان ایران و آلمان، اضافه کرد: متأسفانه 
تصویر فعلی از ایران در میان آلمانی ها بیش��تر از 
آن که ناشی از تجربه مستقیم آن ها باشد، برگرفته 
از تصویرس��ازی های رس��انه ای و سیاسی است و 
یک��ی از اهداف ما از این س��فر این اس��ت که این 
تصوی��ر منفی ناش��ی از ع��دم آگاه��ی از ایران را 
تغییر دهیم. شومان با تأکید بر ضرورت گسترش 
روابط بین دو کش��ور، ادامه داد: با توجه به اتفاقات 
منطقه و ظرفیت های ژئوپلیتیکی، منابع انس��انی 
و انرژی ای��ران، امکانات جدی��دی برای همکاری 
وجود دارد؛ اما متأس��فانه ٩۵ درصد ش��رکت های 
آلمان��ی اص��اًل از ظرفیت ه��ای ای��ران اطالع��ی 

 

ندارند. 
وی ب��ا بی��ان این که دهم و یازده��م اکتبر )١٨ 
و ١٩ مهرم��اه(، رویداد کاس��پین � ی��وروپ را در 
حوزه انرژی و مع��دن در آلمان برگزار می کنیم و 
کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار داده ایم 
و می خواهی��م پذیرای ش��رکت های ایرانی در این 
رویداد باشیم، اظهار داشت: همچنین پنجم اکتبر 
)١٣ مهرماه( نیز همایش��ی درباره صنعت خودرو 
برگزار می ش��ود که از ش��ما دعوت می کنیم تا در 
ای��ن رویداد نیز حاضر ش��وید. در بخش دیگر این 
نشس��ت، س��فیر ایران در آلمان با اشاره به نگاه و 
رویکرد مثبت دو کشور نسبت به یکدیگر و تالش 
در جه��ت ارتق��ای روابط دوجانب��ه در حوزه های 
مختلف، بر ظرفیت باالی دو کش��ور برای برطرف 

ساختن نیازهای متقابل تأکید کرد.

آلمان ها در ارتقای کیفیت و توان تولید خودروسازان داخلی همکاری می کنند

۳۵ شرکت ارزنده دولتی در لیست واگذاری
رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد؛

منابع درآمدی ناپایدار و چالشهای پیش روی آن 
درمدیریت شهرداری تبریز

از اویل دهه هفتاد شمسی که اداره شهرداری 
ها در راس��تای استقالل مالی که توسط دولت 
بدون مش��خص نمودن منابع مالی شهرداری 
ها رقم خورد، شهرداری ها رویکردشان تامین 
مناب��ع مالی ب��ر اس��اس درآمده��ای ناپایدار 
از جمل��ه فروش تراک��م  و تغیی��ر کاربریها و 
تخلف��ات س��اختمانی گردید ط��ی این مدت  
فضای ش��هرها دستخوش توسعه ناموزون شد. 
بنابرای��ن نه تنها پیش بینی های دیده ش��ده 
در طرحهای ش��هری برای توس��عه آتی شهر 
به اج��را در نیامده و یا بطور ناقص اجراش��ده 
است، ش��هرها را از جمله کالنشهر ها را دچار 

بی برنامه گی نموده است.
در بسیاری از بررسی ها نقش منابع درآمدی 
ناپای��دار بر عملکرد مدیریت ش��هری از جمله 
ش��هرداری تبریز بعنوان عام��ل تاثیر گذار بر 
پیکره شهر تبریز مورد توجه قرار گرفته است. 

طب��ق یافت��ه های حاصل از مطالعات اس��نادی و آماری، از می��ان 60 کد درآمدی 
ش��هرداری تبری��ز، تنها 4 ک��د درآمدی اصلی که ش��امل: عوارض ب��ر پروانه های 
س��اختمانی، عوارض جرایم کمیسیون های ماده صد ش��هرداری، فروش اموال غیر 
منقول و عوارض فروش کاال و خدمات می باش��ند، در مجموع با بیش از 70درصد 
س��هم آنها در وصولی از کل منابع درآمدی، مهمترین منابع تامین مالی ش��هرداری 
تبریز را تشکیل می دهند. از میان آنها عوارض بر پروانه های ساختمانی با بیش از 
40درصد سهم آن در وصولی و عوارض جرایم کمیسیون های ماده صد با 12درصد 
س��هم در وصولی و درآمد حاصل از فروش اموال غیر منقول با 13درصد  س��هم در 
وصولی، بعلت عدم دارا بودن ش��اخصه های پایداری مهمی همچون تداوم پذیری، 
مطلوبیت و سالم بودن، جزء درآمد های ناپایدار قلمداد شده است. بنابراین در میان 
بحثهای مدیریت ش��هری، تامین منابع مالی و درآمد شهرداری ها اهمیت ویژه ای 
دارد زیرا از یک س��و کسب درآمد ش��هرداری ها تاثیر عمده ای در ارائه خدمات به 
شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات 
ضروری در ش��هر می ش��ود بلکه اساس��ا  اجرای تمامی طرح ها و برنامه شهری را 
با مش��کل مواجه خواهد ساخت )جمش��ید زاده،29:1382(. نگرش جدید مدیریت 
شهری در جهان، تنها در پی یافتن بستر هایی که بتوان درآمد مورد نیاز را بدست 
آورد نیست، بلکه پایدار نمودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار 
دارند. وضعیت ش��هرهای کش��ور هم نمی تواند از این قانون مستثنی باشد و نگرش 
حاکم بر دستیابی به منابع جدید و اصالح منابع موجود باید به سمت اتکاء به درآمد 
های پایدار و فاصله گرفتن از درآمد های ناپایدار حرکت نماید )موس��وی و باقری، 
5:1388(. روند درآمد ش��هرداری تبریز در سال های اخیر نشان می دهد که عمده 
درآمد ش��هر)بیش از 70درصد( به بخش ساخت و ساز و زمین و مستغالت وابسته 
اس��ت که درآمد های ناپایداری هس��تند.این نحوه ی تامین مالی، مشکالت فراوانی 
را برای ش��هرداری و ش��هروندان به وجود آورده اس��ت. که از آن جمله می توان به 
اثر تورمی، نوس��انی بودن منابع مالی، تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی، غیر قابل 
پیش بینی بودن و در نهایت وابس��تگی شدید منابع درآمدی شهرداری به نوسانات 
بازار مس��کن اشاره کرد. در نتیجه مدیریت شهری قادر به پیش بینی و ارائه برنامه 

اجتماعی و اقتصادی و عمرانی برای یک دوره 5 تا 10 ساله نخواهد بود.
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