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 وصول عوارض و شهرداري  رشت  

 
مسلماً مردم فهيم شهر رشت ميدانند كه شهرداريها ، يك موسسه غير انتفاعي هستند كه با تصويب قوانين و 

 از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اخذ عوارض اقدام مي محلي و مليمقررات به دو شكل  متفاوت 
 :نمايند

ض باتصويب مجلس شوراي اسالمي نحوه وصول آن مشخص و در سراسر  اين نوع عوار-  عوارض ملي
شهرداريهاي كشور بصورت يكسان دريافت ميگردد مثل عوارض آب بهاء مصرفي ، برق و گاز مصرفي 

و حاليه هم تحت ... ومخابرات و يا عوارض نوسازي و عمران شهري ، عوارض اتومبيل و عوارض كارخانجات و 
 . ر ارزش افزوده بتوسط امور مالياتي وصول و بحساب شهرداريها واريز ميگردد عنوان قانون ماليات ب

 كه تكليف  و نحوه وصول آن در چارچوب مقررات و در يك فرآيند قانوني تعريف شده –عوارض محلي 
 ... وصول ميگردد مثل عوارض حمل برنج و عوارض اصناف و عوارض صدور پروانه ساختمان و 

ل درآمدهاي تعريف شده ، بايد به اجراي برنامه هاي مورد نياز كه بتوسط شوراي اسالمي شهرداريها با وصو
شهرها ، سياستگذاري ميشود پرداخته تا در نتيجه به تحول بنيادين شهرها از جمله عمليات عمراني  مثل 

 سبز و ياساير پروژه ايجاد پل هاي غير همسطح ، احداث و يا تعريض خيابانها و بلوارها ، ايجاد پاركها و فضاي
 در  شهرداريها ،يكي از مشكالت. ها و تاسيسات شهري كه به هر نحوي به رفاه عمومي بيانجامد بپردازد 

 ترسيم مناسبي را در ،سالهاي اخير ، فقدان منابع مالي و درآمدي آن است كه عليرغم ميل باطني نتوانسته 
  .دنزمينه تحوالت عمراني براي شهروندان داشته باش

 
در رابطه با كارهاي عمراني ، بصورت همزمان چندين پل غير همسطح را در دست احداث و  رشت شهرداري

برداشته و در بخش اداري و فرهنگي گامهاي بلندي را  همچنين  در ساير طرحهاي احداث ساختمانهاي
مساعدت اعضاي محترم شورا و مركز پژوهشهاي شورا با ايجاد دفتر  سرمايه گذاري و سرمايه گذاري با 

تشويق سرمايه گذاران به ساخت و ساز و مشاركت با شهرداري بستر مناسبي را جهت توسعه پايدار درآمدي 
ه و به فراهم نموده و در زمينه فن آوري و بحث مكانيزه نمودن امور ، فراتر از كالن شهرها گام برداشت

پيشرفتهائي قابل توجه در اين خصوص نائل گرديده است كه اميد آن ميرود درآينده نه چندان دور همه امور 
 . بصورت مكانيزه و  از طريق اينترنت در خدمت شهروندان محترم شهر رشت قرار بگيرد 

 
قانون يعني در صورتيكه شهر متعلق به شهروندان آن شهر است و نپرداختن عوارض مقرر شده در 

نپرداختن حقوق شهروندان و نهايتاً نتيجه آن هم يعني اينكه شهرداري قادر نخواهد بود امكانات و 
بنابراين ضروريست كه مشاركت همه را .تأسيسات رفاه عمومي رابراي ساكنان آن شهر فراهم نمايد 

 . شته باشيم درپرداخت بموقع عوارض قانوني شهرداري اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دا
 

 


