
:شـماره

  :تاریخ

  2از  1: صفحه

  تغییر نام اشتراك آب و فاضالب

FRCS18 (01)
  چهارمحال و بختیاريفاضالب شرکت آب و

  

  ............................امور آب و فاضالب شهر / مدیر محترم ادارة

  با سالم و احترام

کـه در  ...........................................دارندة انشـعاب آب بـه شـمارة    ...... .................................................................................اینجانب 

و بــــــه آدرس .................................... خریــــــداري شــــــده بــــــا کــــــاربري  13/          /       تـــــاریخ            

درخواست تغییر .......................... کد .............................................................................................................. ........................................

خواهشمند است دستور فرماییـد در ایـن   . دارم.... ...............................................................خانم / نام انشعابات فوق را به نام آقاي

  .خصوص اقدامات الزم به عمل آید

  

  

  امضاء مشترك  

  13:       /       /     تاریخ  

  واحد امور مشترکین

شایسته است نسبت به مساحی و تکمیل فرم ممیزي امالك اقدام و نسبت به کنترل موارد دستورالعمل اجـراي نصـب انشـعاب    

م مذکور را به همراه فرم ممیزي تفصیلی با پروندة مشترك تطبیق و نسبت به کنترل و اجراي مفاد زیر اقدام و نتیجـه  اقدام و فر

  .را پس از مراحل قانونی به اینجانب گزارش نمایید

  

  مدیر آب و فاضالب شهر  

متر مربـع  ..................................... ه متراژ عرصه مساحی مجدد گردیده ک 13/         /       ساختمان مشترك مذکور در تاریخ          

  :باشد متر مربع به شرح زیر می................................ و متراژ اعیانی آن 

  ر مربعمت............................................. همکف   متر مربع............................................. زیرزمین 

  متر مربع........................................ طبقۀ دوم   متر مربع........................................... طبقۀ اول 

متر مربع................................................ سایر   متر مربع......................................... طبقۀ سوم 

  



  

  :شـماره

  :تاریخ

  2از  2: صفحه

  تغییر نام اشتراك آب و فاضالب

FRSH18 (01)
  چهارمحال و بختیاريفاضالب شرکت آب و

  

بلـی  متـر مربـع اعیـانی ق   ............................................ متر مربع عرصه و ........................................ واحد فوق مطابق پروندة داراي 

  .باشد متر مربع افزایش بنا می............................................. باشد که با توجه به متراژ فعلی داراي  می

  :توضیحات

...............................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................  

  

به حسـاب  ..................................... التفاوت حق انشعاب آب طی فیش به شمارة  ریال بابت مابه................................................. مبلغ 

  .واریز گردید......................................... شمارة 

بـه  ..................................... التفاوت حق انشعاب فاضالب طی فیش بـه شـمارة    ریال بابت مابه............ .....................................مبلغ 

  .واریز گردید......................................... حساب شمارة 

  

رابر تایید پیوست اقـدام نمـوده   صورت یکجا ب مشترك در صورت اخذ وام جهت انشعاب فاضالب نسبت به پرداخت اقساط وام به

  .باشد گونه بدهی حق انشعاب آب و فاضالب در زمان نقل و انتقال دارا نمی است و هیچ

  .بهاي مشترك وصول شده و مشترك از این بابت بدهی ندارد هاي معوقه و جاري آب کلیۀ بدهی

  

ریال به حسـاب  ...................................................... مبلغ ..................... ..........................بابت هزینۀ نقل و انتقال طی فیش به شمارة 

  .واریز شده است................................................ شمارة 

  

 را کنترل و کلیۀ حق و حقوق شرکت را از مشـترك  مسئول نقل و انتقاالت تمامی موارد باال............................................. اینجانب 

را بـه نـام مشـترك جدیـد     ........................................................................ ام و اشتراك آب و فاضالب شمارة  مذکور دریافت نموده

گردید و گواهی تایید تغییر نام بر اساس استعالم دفترخانۀ اسـناد بـه شـمارة    ثبت .................................................... خانم / آقاي

  .صادر گردید.............................................. طی نامۀ شمارة ......................................................... 

  

  

  امضاي رئیس ادارة مشترکین  امضاي مسئول نقل و انتقاالت  

  

  

  .بایگانی گردد.............................................................. بایگانی فرم فوق در پروندة مشترك به شمارة 

  

  مدیر آب و فاضالب  

  


