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 بهاء خدمات تاسیسات و اموال اختصاصی شهرداری( 1-7تعرفه شماره )

 مبلغ عوارض قشم اجاره سالن اجتماعات شهرداری ردیف

 ریال 2,000,000 مدارس، ادارات و دانشگاه های دولتی به ازاء هر ساعت 1

 ریال 3,000,000 غیر انتفاعی و دانشگاه های غیر دولتی به ازاء هر ساعت مدارس 2

 ریال 4,000,000 گروه های کنسرت موسیقی به ازاء هر ساعت 3

 ریال 1,500,000 گروه های نمایشی و تئاتر به ازاء هر ساعت 4

 ریال 3,000,000 شرکت ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی به ازاء هر ساعت 5

 ریال 1,000,000 اجرای برنامه های آموزشی و کاربردی جهت ارتقاء فرهنگی شهروندان به ازاء هر ساعت 6

 رایگان اجرای برنامه های مذهبی و قرآنی به ازاء هر ساعت 7

 قرارداد، یک هفته قبل از مراسم الزامی است.جهت اجرای هر گونه برنامه و اجاره سالن اجتماعات شهرداری، درخواست کتبی، انجام هماهنگی و انعقاد  توضیحات:

 

 مبلغ عوارض شهدای خلیج فارس شهرداری قشم بسکتبالاجاره سالن  ردیف

 ریال 1,000,000 مدارس، ادارات و دانشگاه های دولتی به ازاء هر ساعت 1

 ریال 2,000,000 مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه های غیر دولتی به ازاء هر ساعت 2

 ریال 3,000,000 شرکت ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی به ازاء هر ساعت 3

 ریال 1,000,000 به ازاء هر ساعت باشگاه های بسکتبال شهرستان 4

 رایگان برگزاری مسابقات استانی و ملی 5

 شهرداری، درخواست کتبی، انجام هماهنگی و انعقاد قرارداد، یک هفته قبل از مراسم الزامی است. ورزشی بسکتبالجهت اجاره سالن  توضیحات:
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 مبلغ عوارض اجاره زمین های ورزشی چمن مصنوعی شهرداری قشم ردیف

 ریال 1,000,000 ساعت 2مدارس، ادارات و دانشگاه های دولتی به ازاء هر  1

 ریال 2,000,000 ساعت 2مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه های غیر دولتی به ازاء هر  2

 ریال 1,500,000 ساعت 2شرکت ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی به ازاء هر  3

 ریال 1,000,000 ساعت 2باشگاه های ورزشی شهرستان به ازاء هر  4

 رایگان برگزاری مسابقات شهرستان 5

 ، درخواست کتبی، انجام هماهنگی و انعقاد قرارداد، یک هفته قبل از مراسم الزامی است.اجاره زمین ورزشیجهت  توضیحات:

 

 مبلغ عوارض شهریه برگزاری کالسهای آموزشی در فرهنگسرای خلیج فارس شهرداری قشم ردیف

 ریال 400,000 ساعت2کالسهای آموزش خیاطی و گلدوزی به ازاء هر  1

 ریال 300,000 ساعت2زبان انگلیسی به ازاء هر  کالسهای آموزش 2

 ریال 400,000 ساعت2کالسهای آموزش رایانه به ازاء هر  3

 ریال 400,000 ساعت2کالسهای آموزش آشپزی به ازاء هر  4

 ریال 400,000 ساعت2کالسهای آموزش شیرینی به ازاء هر  5

 ریال 400,000 ساعت2کالسهای آموزش چرم دوزی به ازاء هر  6

 ریال 300,000 ساعت2کالسهای آموزش خطاطی به ازاء هر  7

 ریال 300,000 کالسهای تقویت درسی ابتدایی تا دبیرستان 8

 ریال 400,000 کالس های مشاوره بالینی و خانواده 

 رایگان کالسهای مختلف آموزش همگانی و شهروندی، قرآنی و مذهبی 9

 


