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  :شماره 
                                              :تاریخ 

                            :پیوست 
 

                                                                                                          
 .......................................ه شناسنامه به شمار.................................. فرزند . ........................................................اینجانب 

  ................................شغل . ..........................ساکن  ........................شهرستان ........... ..................شهر  /صادره از بخش

  ................................................ رمز رایانه شمارهبه توجه به عدم دسترسی به آخرین مالک قید شده در پرونده با 
با ......  ................................................................خانم / به نام آقاي ......................................................................... وشناسایی
       ناسنامه و یک برگ فتوکپی قولنامه به آدرسه مدارك ضمیمه شامل فتوکپی شاستناد ب

 به. ....................................................................................................................................................................................................
. .........................غرباً ............... .......شرقاً ....................... جنوباً . ....................به حدود اربعه شماالً ......... ......متراژ 

گونه حقی را از نظر و با علم به اینکه تغییر نام هیچعاب برق ملک فوق الذکر را دارم تغییر نام انشتقاضاي 
بوجود               گونه تعهد و مسئولیتی را براي شرکت برق و اعیانی براي اینجانب و نیز هیچعرصه مالکیت 

  .نخواهد آورد 
  :متعهد میشوم 

ضمن اقرار به مالکیت کل ملک مورد تقاضا با مشخصات مندرج در قولنامه ارائه شده متعهد و  اینجانب -1
هرگونه اعتراضی نسبت به تمام و یا ) حقیقی یا حقوقی اعم از ( ملتزم می گردم چنانچه هر شخص ثالث 

صوره و موجود اینجانب ساقط می ابگو بوده و کلیه حقوق فرضیه و متقسمتی از ملک داشته باشد شخصاً جو
گردد و خسارت وارده را شخصاً  در زمان حیات متقبل و در ممات به عنوان دیون ممتازه من محسوب 

 .خواهد شد 
ي ملک از طرف اینجانب به شخص ثالث مالک جدید می بایست تمامی تعهدات حاضر را با در صورت واگذار -2

نخواهد بود و        ولیت اینجانبت اخذ تعهد از مالک جدید رافع مسؤسپردن تعهد کافی بپذیرد بدیهی اس
 .م داشت د را خواهیمشترکاً مسؤولیت موارد مندرج در تعه

  

د مذکور تخلفی صورت گرفته شرکت توزیع برق شهرستان هر زمان که مشخص شود در مواردتعه -3
اصفهان اختیار تام خواهد داشت بدون مراجعه به مراجع قضایی تغییر نام انجام شده را منتفی و تسویه 

گونه و ادعاي هیچپرداخت هزینه تغییر نام مجدد به نام قبلی به عهده اینجانب محسوب گرداند و حساب 
 .خسارتی را نخواهم داشت 

 

  ه امالك قولنامه ايفرم تعهد نام

14  F  SB  
  SB P 01مرتبط با  دستورالعمل 
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ته باشند چنانچه مالک یا مالکین قبلی هرگونه ادعائی در خصوص انشعاب برق ملک مورد نظر را داش -4
 ولیت آن را می پذیرم و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان هیچگونهشخصاً پاسخگو بوده و مسؤ

 .مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت  

ایران مجري در شرکت  قهاي برق و قانون بر تکمیلی تعرفهین نامه ضمن آگاهی و تبعیت کامل از آئ -5
هاي برق از تاریخ تغییر نام مسؤولیت بدهی یا خسارت احتمالی را پذیرفته و متعهد به پرداخت کلیه 

 .خسارات و اجراي مفاد آئین نامه مذکور خواهم بود 

 

  )مدعی مالکیت (امضا متقاضی  محل              محل گواهی امضا دفتر خانه اسناد رسمی                        
  . مشخص می گردد  ×که با عالمت 

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  ٠٠ویرایش 


