
جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

11,842,0006,592,0003,235,0003,235,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

11,842,0006,592,0003,235,00003,235,000 جمع مشترک

شهر یاسوج فروردین99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

 4 جانباز 1کمیته 109189,726,000258,485,000342,475,00031,002,000373,477,000خانگی1

1876,140,00041,444,00058,146,00058,146,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

127265,866,000299,929,000400,621,00031,002,000431,623,000

شهر یاسوج اردیبهشت99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

1جانباز 166313,140,000325,930,000548,625,0005,798,000554,423,000خانگی1

31126,900,00087,731,00082,380,00082,380,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

197440,040,000413,661,000631,005,0005,798,000636,803,000

شهر یاسوج خرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

1 شهید 3جانباز 359653,910,000537,911,0001,177,050,00020,668,0001,197,718,000خانگی1

1771,910,00070,730,00046,036,00046,036,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

376725,820,000608,641,0001,223,086,00020,668,0001,243,754,000

شهر یاسوج تیر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

1 شهید 1جانباز 168307,614,000390,536,000551,950,00010,334,000562,284,000خانگی1

29122,670,000106,058,00078,532,00078,532,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

27641,408,000667,986,000798,488,000798,488,000دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

1حوزه علمیه 16,592,000155,670,000155,670,000اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

2251,078,284,0001,164,580,0001,428,970,000166,004,0001,594,974,000

شهر یاسوج مرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

1جانباز 145241,564,000201,086,000472,150,0005,167,000477,317,000خانگی1

24101,520,000119,598,00069,694,00069,694,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

124,000,0006,592,00012,540,00012,540,000مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

170367,084,000327,276,000554,384,0005,167,000559,551,000 جمع مشترک

شهر یاسوج شهریور99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

1 شهید 1 بهزیستی 1جانباز 119213,672,000160,864,000385,700,00015,501,000401,201,000خانگی1

1146,530,00059,978,00031,355,00031,355,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

130260,202,000220,842,000417,055,00015,501,000432,556,000 جمع مشترک

شهر یاسوج مهر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

00000

شهر یاسوج آبان99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000 جمع مشترک

شهر یاسوج آذر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000

شهر یاسوج دی99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000

شهر یاسوج بهمن99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000 جمع مشترک

شهر یاسوج اسفند99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

1,0671,921,468,0001,881,404,0003,481,185,00088,470,0003,569,655,000خانگی1

130545,670,000485,539,000366,143,0000366,143,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

27641,408,000667,986,000798,488,0000798,488,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

16,592,00000155,670,000155,670,000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

124,000,0006,592,00012,540,000012,540,000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

1,2263,139,138,0003,041,521,0004,658,356,000244,140,0004,902,496,000 جمع مشترک

شهر یاسوج 99فروش حق انشعاب فاضالب درسال 



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

9481,707,796,0001,720,540,0003,095,485,00072,969,0003,168,454,000خانگی1

119499,140,000425,561,000334,788,0000334,788,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

27641,408,000667,986,000798,488,0000798,488,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

16,592,00000155,670,000155,670,000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

124,000,0006,592,00012,540,000012,540,000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک1,0962,878,936,0002,820,679,0004,241,301,000228,639,0004,469,940,000جمع مشترک

شهر یاسوج 99فروش حق انشعاب فاضالب در شش ماهه اول 



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

119213,672,000160,864,000385,700,00015,501,000401,201,000خانگی1

1146,530,00059,978,00031,355,000031,355,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک130260,202,000220,842,000417,055,00015,501,000432,556,000جمع مشترک

شهر یاسوج 99فروش حق انشعاب فاضالب در شش ماهه دوم 



جمع کل  مبلغ حق انشعاب متعلقهمعافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
توضیحات

1,0671,921,468,0001,881,404,0003,481,185,00088,470,0003,569,655,000خانگی1

130545,670,000485,539,000366,143,0000366,143,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

27641,408,000667,986,000798,488,0000798,488,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

16,592,00000155,670,000155,670,000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

124,000,0006,592,00012,540,000012,540,000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک1,2263,139,138,0003,041,521,0004,658,356,000244,140,0004,902,496,000جمع مشترک

99فروش حق انشعاب فاضالب شهر یاسوج نه ماهه 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

18,958,0002,660,0002,660,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

18,958,00002,660,00002,660,000 جمع مشترک

شهر دهدشت فروردین99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

1 جانباز 1کمیته 1289,580,00072,512,00026,600,00023,236,00049,836,000خانگی1

219,906,00013,184,0007,125,0007,125,000تجاری تعداد واحد2

صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

14109,486,00085,696,00033,725,00023,236,00056,961,000

شهر دهدشت اردیبهشت99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

1 شهید 1 جانباز 22 کمیته 15بهزیستی 184493,261,000266,976,000130,340,000402,306,000532,646,000خانگی1

154,740,0006,592,00010,832,00010,832,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

185548,001,000273,568,000141,172,000402,306,000543,478,000

شهر دهدشت خرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

1 شهید 2 جانباز 1 کمیته 5بهزیستی 54394,152,000267,193,000117,040,000116,180,000233,220,000خانگی1

879,624,00026,366,00024,225,00024,225,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

335,832,00032,962,000175,465,000175,465,000دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

65509,608,000326,521,000316,730,000116,180,000432,910,000 جمع مشترک

شهر دهدشت تیر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

1 شهید 3 بهزیستی 4کمیته 29179,160,000158,208,00053,200,000104,562,000157,762,000خانگی1

19,953,0006,592,0002,565,0002,565,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

111,944,00013,185,0008,550,0008,550,000دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

31201,057,000177,985,00064,315,000104,562,000168,877,000

شهر دهدشت مرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

14116,454,0006,482,10034,580,00034,580,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

14116,454,0006,482,10034,580,000034,580,000 جمع مشترک

شهر دهدشت شهریور99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

2 جانباز 4کمیته 21125,412,000125,248,00037,240,00081,326,000118,566,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

21125,412,000125,248,00037,240,00081,326,000118,566,000 جمع مشترک

شهر دهدشت مهر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000

شهر دهدشت آبان99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000 جمع مشترک

شهر دهدشت آذر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000

شهر دهدشت دی99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000

شهر دهدشت بهمن99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000 جمع مشترک

شهر دهدشت اسفند99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

3151,406,977,000896,619,100401,660,000727,610,0001,129,270,000خانگی1

12164,223,00052,734,00044,747,000044,747,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

447,776,00046,147,000184,015,0000184,015,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

3311,618,976,000995,500,100630,422,000727,610,0001,358,032,000 جمع مشترک

دهدشت  99فروش حق انشعاب فاضالب درسال 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

متعلقه
توضیحات

2941,281,565,000771,371,100364,420,000646,284,0001,010,704,000خانگی1

12164,223,00052,734,00044,747,000044,747,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

447,776,00046,147,000184,015,0000184,015,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک3101,493,564,000870,252,100593,182,000646,284,0001,239,466,000جمع مشترک

شهر دهدشت 99فروش حق انشعاب فاضالب در شش ماهه اول 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

21125,412,000125,248,00037,240,00081,326,000118,566,000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک21125,412,000125,248,00037,240,00081,326,000118,566,000جمع مشترک

شهر دهدشت 99فروش حق انشعاب فاضالب در شش ماهه دوم 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق انشعاب 

توضیحاتمتعلقه

3151,406,977,000896,619,100401,660,000727,610,0001,129,270,000خانگی1

12164,223,00052,734,00044,747,000044,747,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

447,776,00046,147,000184,015,0000184,015,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک3311,618,976,000995,500,100630,422,000727,610,0001,358,032,000جمع مشترک

99فروش حق انشعاب فاضالب شهر دهدشت نه ماهه  



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

1بهزیستی 540,312,0003,296,00010,640,00012,738,00023,378,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک540,312,0003,296,00010,640,00012,738,00023,378,000 جمع مشترک

شهر دوگنبدان فروردین99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

1جانباز 1061,055,105,000548,285,000279,300,00011,058,000290,358,000خانگی1

10136,850,00016,701,00028,647,00028,647,000تجاری تعداد واحد2

صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک1161,191,955,000564,986,000307,947,00011,058,000319,005,000

شهر دوگنبدان اردیبهشت99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

49493,261,000266,976,000130,340,000130,340,000خانگی1

454,740,0006,592,00010,832,00010,832,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک53548,001,000273,568,000141,172,0000141,172,000

شهر دوگنبدان خرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

 1جانباز 100976,768,000500,993,000263,340,00011,058,000274,398,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

100976,768,000500,993,000263,340,00011,058,000274,398,000جمع مشترک

شهر دوگنبدان تیر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

 1جانباز 70687,541,000274,665,000183,540,00012,738,000196,278,000خانگی1

11150,535,00037,903,00046,402,00046,402,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک81838,076,000312,568,000229,942,00012,738,000242,680,000

شهر دوگنبدان مرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

25252,506,00063,252,00066,500,00066,500,000خانگی1

227,370,0003,296,0005,416,0005,416,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

116,423,0006,592,00026,334,00026,334,000دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک28296,299,00073,140,00098,250,000098,250,000 جمع مشترک

شهر دوگنبدان شهریور99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

1جانباز 22208,511,00092,288,00055,860,00012,738,00068,598,000خانگی1

341,055,0008,124,0008,124,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک25249,566,00092,288,00063,984,00012,738,00076,722,000 جمع مشترک

شهر دوگنبدان مهر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک00000

شهر دوگنبدان آبان99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000 جمع مشترک

شهر دوگنبدان آذر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000

شهر دوگنبدان دی99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000

شهر دوگنبدان بهمن99فروش حق انشعاب فاضالب در سال

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000 جمع مشترک

شهر دوگنبدان اسفند99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

3773,714,004,0001,749,755,000989,520,00060,330,0001,049,850,000خانگی1

30410,550,00064,492,00099,421,000099,421,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

116,423,0006,592,00026,334,000026,334,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک4084,140,977,0001,820,839,0001,115,275,00060,330,0001,175,605,000 جمع مشترک

شهر دوگنبدان 99فروش حق انشعاب فاضالب درسال 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

انشعاب متعلقه
توضیحات

3553,505,493,0001,657,467,000933,660,00047,592,000981,252,000خانگی1

27369,495,00064,492,00091,297,000091,297,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

116,423,0006,592,00026,334,000026,334,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک3833,891,411,0001,728,551,0001,051,291,00047,592,0001,098,883,000جمع مشترک

شهر دوگنبدان 99فروش حق انشعاب فاضالب درشش ماهه اول  



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

22208,511,00092,288,00055,860,00012,738,00068,598,000خانگی1

341,055,00008,124,00008,124,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک25249,566,00092,288,00063,984,00012,738,00076,722,000جمع مشترک

شهر دوگنبدان 99فروش حق انشعاب فاضالب درشش ماهه  دوم  



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

3773,714,004,0001,749,755,000989,520,00060,330,0001,049,850,000خانگی1

30410,550,00064,492,00099,421,000099,421,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

116,423,0006,592,00026,334,000026,334,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک4084,140,977,0001,820,839,0001,115,275,00060,330,0001,175,605,000جمع مشترک

99فروش حق انشعاب فاضالب شهر دوگنبدان نه ماهه  



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

فروش صفر0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک

شهر سی سخت فروردین99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

417,320,00010,986,0009,044,0009,044,000خانگی1

111,197,0002,197,0003,420,0003,420,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

528,517,00013,183,00012,464,000012,464,000جمع مشترک

شهر سی سخت اردیبهشت99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

730,310,00019,776,00015,827,00015,827,000خانگی1

222,394,00013,184,0006,840,0006,840,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

952,704,00032,960,00022,667,000022,667,000جمع مشترک

شهر سی سخت خرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

312,990,00013,184,0006,783,0006,783,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

312,990,00013,184,0006,783,00006,783,000جمع مشترک

شهر   سی سخت تیر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

521,650,00026,368,00011,305,00011,305,000خانگی1

111,197,0003,420,0003,420,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

632,847,000014,725,000014,725,000جمع مشترک

شهرسی سخت مرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

312,990,00013,184,0006,783,0006,783,000خانگی1

111,197,0006,592,0002,964,0002,964,000تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

424,187,00019,776,0009,747,00009,747,000جمع مشترک

شهر سی سخت شهریور99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

312,990,00019,776,0006,783,0006,783,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

312,990,00019,776,0006,783,00006,783,000جمع مشترک

شهر چرام مهر99                                                                              فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

00000جمع مشترک

شهر سی سخت آبان99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک

شهر سی سخت آذر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک

شهرسی سخت دی99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک

شهر سی سخت بهمن99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک

شهر سی سخت اسفند99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

25108,250,000103,274,00056,525,000056,525,000خانگی1

555,985,00021,973,00016,644,000016,644,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

30164,235,00098,879,00073,169,000073,169,000جمع مشترک

شهر سی سخت 99فروش حق انشعاب فاضالب درسال 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

انشعاب متعلقه
توضیحات

2295,260,00083,498,00049,742,000049,742,000خانگی1

555,985,00021,973,00016,644,000016,644,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

27151,245,000105,471,00066,386,000066,386,000جمع مشترک

شهر سی سخت 99فروش حق انشعاب فاضالب در  شش ماهه اول  



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

312,990,00019,776,0006,783,00006,783,000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

312,990,00019,776,0006,783,00006,783,000جمع مشترک

شهر سی سخت 99فروش حق انشعاب فاضالب در  شش ماهه دوم  



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

25108,250,000103,274,00056,525,000056,525,000خانگی1

555,985,00021,973,00016,644,000016,644,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

30164,235,00098,879,00073,169,000073,169,000جمع مشترک

شهر سی سخت 99فروش حق انشعاب فاضالب نه ماهه   



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

فروش صفر0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000جمع مشترک

شهر چرام فروردین99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



            

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

310,749,00013,184,0006,783,0006,783,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک310,749,00013,184,0006,783,00006,783,000جمع مشترک

شهر چرام اردیبهشت99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

1بهزیستی 928,664,00019,776,00018,088,0005,844,00023,932,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک928,664,00019,776,00018,088,0005,844,00023,932,000جمع مشترک

شهر چرام خرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

1کمیته 1بهزیستی510,749,00013,184,0006,783,00011,688,00018,471,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک510,749,00013,184,0006,783,00011,688,00018,471,000جمع مشترک

شهر چرام تیر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

1بهزیستی410,749,0006,592,0006,783,0005,844,00012,627,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک410,749,00006,783,0005,844,00012,627,000جمع مشترک

شهر چرام مرداد99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

1جانباز 37,166,0006,592,0004,522,0005,844,00010,366,000خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک37,166,0006,592,0004,522,0005,844,00010,366,000جمع مشترک

شهر چرام شهریور99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

فروش صفر0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک

جمع مشترک

شهر چرام مهر99                                                                              فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

00000جمع مشترک

جمع مشترک

شهر چرام آبان99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000جمع مشترک

شهر چرام آذر99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000جمع مشترک

شهر چرام دی99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000جمع مشترک

شهر چرام بهمن99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

0خانگی1

0تجاری تعداد واحد2

0صنعتی 3

0دولتی- اداری 4

0عمومی و خدمات عام المنفعه5

0اماکن مذهبی و متبرکه6

0گرمابه7

0نانوایی8

0فضای سبز9

0مدارس 10

0نیروهای مسلح11

0مراکز فرهنگی12

0آزاد و بنایی13

0کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000جمع مشترک

شهر چرام اسفند99فروش حق انشعاب فاضالب در سال



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

2468,077,00059,328,00042,959,00029,220,00072,179,000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک2468,077,00052,736,00042,959,00029,220,00072,179,000جمع مشترک

شهر چرام 99فروش حق انشعاب فاضالب درسال 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

انشعاب متعلقه
توضیحات

2468,077,00059,328,00042,959,00029,220,00072,179,000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

2468,077,00059,328,00042,959,00029,220,00072,179,000جمع مشترک

شهر چرام 99فروش حق انشعاب فاضالب در شش ماهه اول 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

000000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک000000جمع مشترک

شهر چرام 99فروش حق انشعاب فاضالب در شش ماهه دوم 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ حق 

توضیحاتانشعاب متعلقه

2468,077,00059,328,00042,959,00029,220,00072,179,000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

جمع مشترک2468,077,00052,736,00042,959,00029,220,00072,179,000جمع مشترک

شهر چرام  99فروش حق انشعاب فاضالب نه ماهه   



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب درفروردین ماه  سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

1بهزیستی 751,112,0009,888,00016,535,00012,738,00029,273,000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

751,112,0009,888,00016,535,00012,738,00029,273,000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب دراردیبهشت ماه سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

6 جانباز 2کمیته 2341,362,480,000903,452,000664,202,00065,296,000729,498,000خانگی1

31244,093,00073,526,00097,338,000097,338,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

2651,606,573,000976,978,000761,540,00065,296,000826,836,000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب درخرداد ماه سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

2کمیته 4151,358,636,000899,434,000843,220,000413,948,0001,257,168,000خانگی1

38258,774,000114,099,000110,884,0000110,884,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

4531,617,410,0001,013,533,000954,104,000413,948,0001,368,052,000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب درتیرماه  سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

2 شهید 6 جانباز 6 بهزیستی 2کمیته5212,048,569,0001,332,465,0001,570,996,000159,594,0001,730,590,000خانگی1

25151,534,00097,096,00070,261,000070,261,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

335,832,00032,962,000175,465,0000175,465,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

5492,235,935,0001,462,523,0001,816,722,000159,594,0001,976,316,000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب درمرداد ماه  سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

2شهید 2جانباز 4بهزیستی 4کمیته2761,206,714,000856,369,000806,778,000133,478,000940,256,000خانگی1

42294,355,000150,553,000130,919,0000130,919,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

28653,352,000681,171,000807,038,0000807,038,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

16,592,00000155,670,000155,670,000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

3472,161,013,0001,655,133,0001,744,735,000289,148,0002,033,883,000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب در شهریور ماه سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

2جانباز 190630,680,000290,596,100584,535,00011,011,000595,546,000خانگی1

27140,087,000129,486,00078,074,000078,074,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

116,423,0006,592,00026,334,000026,334,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

124,000,0006,592,00012,540,000012,540,000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

219811,190,000433,266,100701,483,00011,011,000712,494,000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب در مهر ماه سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

1 شهید 4  جانباز 1 بهزیستی 4کمیته 165560,585,000398,176,000485,583,000109,565,000595,148,000خانگی1

1487,585,00059,978,00039,479,000039,479,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

179648,170,000458,154,000525,062,000109,565,000634,627,000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب درآبان ماه سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

000000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب درآذرماه  سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

000000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب در دی ماه   سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

000000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک



 استان99فروش حق انشعاب فاضالب در بهمن ماه  سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

000000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک



استان99فروش حق انشعاب فاضالب در اسفندماه  سال

معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

000000خانگی1

000000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

000000جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

1,8087,218,776,0004,690,380,1004,971,849,000905,630,0005,877,479,000خانگی1

1771,176,428,000624,738,000526,955,0000526,955,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

32705,607,000720,725,0001,008,837,00001,008,837,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

16,592,00000155,670,000155,670,000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

124,000,0006,592,00012,540,000012,540,000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

2,0199,131,403,0006,009,475,1006,520,181,0001,061,300,0007,581,481,000جمع مشترک

99فروش حق انشعاب فاضالب  استان در سال 



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف

جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب 

متعلقه

توضیحات

1,6436,658,191,0004,292,204,1004,486,266,000796,065,0005,282,331,000خانگی1

1631,088,843,000564,760,000487,476,0000487,476,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

32705,607,000720,725,0001,008,837,00001,008,837,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

16,592,00000155,670,000155,670,000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

124,000,0006,592,00012,540,000012,540,000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

1,8408,483,233,0005,584,281,1005,995,119,000951,735,0006,946,854,000

99فروش حق انشعاب فاضالب  استان در  شش ماهه  اول  

جمع مشترک



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

165560,585,000398,176,000485,583,000109,565,000595,148,000خانگی1

1487,585,00059,978,00039,479,000039,479,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

000000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

000000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

000000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

179648,170,000458,154,000525,062,000109,565,000634,627,000جمع مشترک

99فروش حق انشعاب فاضالب  استان در  شش ماهه دوم   



معافمبلغ حق انشعابمبلغ حق نصب3تبصره تعدادنوع کاربریردیف
جمع کل  مبلغ 

حق انشعاب متعلقه
توضیحات

1,8087,218,776,0004,690,380,1004,971,849,000905,630,0005,877,479,000خانگی1

1771,176,428,000624,738,000526,955,0000526,955,000تجاری تعداد واحد2

000000صنعتی 3

32705,607,000720,725,0001,008,837,00001,008,837,000دولتی- اداری 4

000000عمومی و خدمات عام المنفعه5

16,592,00000155,670,000155,670,000اماکن مذهبی و متبرکه6

000000گرمابه7

000000نانوایی8

000000فضای سبز9

000000مدارس 10

000000نیروهای مسلح11

124,000,0006,592,00012,540,000012,540,000مراکز فرهنگی12

000000آزاد و بنایی13

000000کاربریهای خاص14

2,0199,131,403,0006,009,475,1006,520,181,0001,061,300,0007,581,481,000جمع مشترک

99فروش حق انشعاب فاضالب  استان در   نه ماهه   


