
شركت آب و فاضالب استان لرستان- معاونت مشتركين

1401/01/011401/06/31لیست  کلی تخفیفات حق انشعاب از تاریخ                                                          تا

اماكن مذهبي اقليتهاي ديني بهزيستي پايگاه ها و حوزه هاي بسيج جانبازان زير 25 درصد،رزمندگان حداقل شش ماه، آزادگان كمتر از شش ماه ، جانبازان باالي 25 ، آزادگان و اسرا خانواده شهدا

ازنا

مبلغ تخفيف 12,797,000 33,802,000 26,698,000

تعداد 1 2 2

ازنا -روستايي

مبلغ تخفيف 15,436,000 9,939,000 3,859,000

تعداد 4 1 1

الشتر

مبلغ تخفيف 30,802,000 146,287,000 29,698,000

تعداد 2 11 2

الشتر- روستايي

مبلغ تخفيف 11,577,000

تعداد 3

اليگودرز

مبلغ تخفيف 125,771,000 102,796,000 74,327,000

تعداد 6 4 4

اليگودرز- روستايي

مبلغ تخفيف 12,432,000

تعداد 3

پلدختر

مبلغ تخفيف 68,222,000 66,952,000 18,205,000

تعداد 3 2 1

پلدختر- روستايي

مبلغ تخفيف 15,681,000

تعداد 3

چاالنچوالن

مبلغ تخفيف 11,378,000

تعداد 1

چاالنچوالن - روستايي

مبلغ تخفيف 7,718,000

تعداد 2

چغابل

مبلغ تخفيف 9,074,000 9,074,000

تعداد 1 1

چغابل - روستايي

مبلغ تخفيف

تعداد

چمن سلطان

مبلغ تخفيف 7,974,000

تعداد 1

دورود

مبلغ تخفيف 29,437,000 26,808,000

تعداد 1 1

دورود- روستايي

مبلغ تخفيف 13,125,000 4,144,000

تعداد 1 1

زاغه -روستايي

مبلغ تخفيف

تعداد

سراب حمام

مبلغ تخفيف

تعداد

سراب دوره- روستايي

مبلغ تخفيف

تعداد

فيروزآباد

مبلغ تخفيف 7,974,000

تعداد 1

فيروزآباد- روستايي

مبلغ تخفيف 3,859,000

تعداد 1

كوناني - روستايي

مبلغ تخفيف

تعداد

كوهدشت روستايي

مبلغ تخفيف 12,954,000 4,144,000

تعداد 1 1



شركت آب و فاضالب استان لرستان- معاونت مشتركين
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ازنا

ازنا -روستايي

الشتر

الشتر- روستايي

اليگودرز

اليگودرز- روستايي

پلدختر

پلدختر- روستايي

چاالنچوالن

چاالنچوالن - روستايي

چغابل

چغابل - روستايي

چمن سلطان

دورود

دورود- روستايي

زاغه -روستايي

سراب حمام

سراب دوره- روستايي

فيروزآباد

فيروزآباد- روستايي

كوناني - روستايي

كوهدشت روستايي

كميته امداد امام خميني مسجد و مصلي جمع

73,297,000

5

7,718,000 36,952,000

2 8

206,787,000

15

3,859,000 15,436,000

1 4

57,070,000 84,259,000 444,223,000

3 1 18

70,448,000 82,880,000

17 20

306,128,000 459,507,000

8 14

38,835,000 54,516,000

9 12

7,274,000 18,652,000

1 2

7,718,000

2

18,148,000

2

3,859,000 3,859,000

1 1

7,974,000 15,948,000

1 2

56,245,000

2

17,269,000

2

7,963,000 7,963,000

1 1

24,372,000 24,372,000

2 2

3,859,000 3,859,000

1 1

7,974,000

1

3,859,000

1

11,577,000 11,577,000

3 3

12,432,000 29,530,000

3 5
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كوهدشت

مبلغ تخفيف 58,832,000

تعداد 3

كوهناني

مبلغ تخفيف 7,974,000

تعداد 1

گراب-روستايي

مبلغ تخفيف

تعداد

معموالن

مبلغ تخفيف 7,274,000

تعداد 1

مومن آباد

مبلغ تخفيف 7,974,000

تعداد 1

ناحيه دو خرم آباد

مبلغ تخفيف 149,903,000 108,878,000

تعداد 4 3

ناحيه سه خرم آباد

مبلغ تخفيف 45,268,000 351,355,000 87,739,000

تعداد 1 10 3

ناحيه يك خرم آباد

مبلغ تخفيف 40,319,000 347,784,000 79,171,000

تعداد 1 11 2

نورآباد

مبلغ تخفيف 55,309,000 91,324,000

تعداد 2 4

نورآباد -روستايي

مبلغ تخفيف 4,144,000

تعداد 1

جمع

26,079,000 511,342,000 9,939,000 1,318,384,000 530,448,000

2 38 1 52 24
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كوهدشت

كوهناني

گراب-روستايي

معموالن

مومن آباد

ناحيه دو خرم آباد

ناحيه سه خرم آباد

ناحيه يك خرم آباد

نورآباد

نورآباد -روستايي

جمع

كميته امداد امام خميني مسجد و مصلي جمع

42,404,000 101,236,000

4 7

7,974,000

1

11,577,000 11,577,000

3 3

7,274,000

1

7,974,000

1

258,781,000

7

34,423,000 21,504,000 540,289,000

1 1 16

24,348,000 491,622,000

1 15

32,776,000 179,409,000

2 8

12,432,000 16,576,000

3 4

696,980,000 130,111,000 3,223,283,000

66 3 186


