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حسب    و   ربع سکه بهار آزادیو مورد تایید شرکت بورس کاالی ایران در خصوص کاالی  الت : مراجعه به هریک از انبارهای دارای مجوز  مورد وک

و ترخیص کاالی مربوطه به گواهی سپررد  کاالیی و تودیع مجدد آن به انبارهای ذییرفهه شپد  بورس و ارایه هرگونه تایید  مورد اقدام به تحویل 

ز و رسپید مربو  به فرآیددهای سپررد  کاالیی و انهلاو و فروک کاالی تحوی،یه هنیدیم ملالبهه ذرداخت و تهاتر هنیده ها و خسپاراا ناشپی ا

سپداد و  عن،یاا فوق الیکر و امضپا  ییل اسپداده اوراق و فرم های مربوطه ولو گواهی امضپا  در هر مرجع ولو دفاتر اسپداد رسپنی و ارایه و دریافت ا

  ل نسپبت به کاالی مووپوا اوراق گواهی سپرردکمدرک ولو کری و النثدی و ارایه و دریافت رسپید و به طور ک،ی اجرای ک،یه حلوق مالکانه مو

یک از مراح،ی که توسپپو وکیل انجام می گیرده نیاز به حضپپور و امضپپا  مجدد  یچ  طبق ایم وکالت به وکیل تفویض گردید به نحوی که در ه

 موکل نباشد.  

مه  تااا  دارای اخهیاردیم ایشپان یهنمی باشپد.  حدود اخهیاراا: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت بدون حق توکیل به غیر کال و جنئا ولو کرارا  

 است. و نامحدود می باشد و هرگونه اقدام و امضا  و اثرانگشت وکیل بجای اقدام و امضا  و اثر انگشت موکل نافی و معهبر 

 موکل می تواند در هر زمانه وکیل را از انجام موووا وکالت عنو نناید.  

 نکاا:

 غیر از وکیل س،ب گردد.برای موکل محفوظ ماند  ولی حق توکیل به وروری است حق عنو وکیل  -1

در صپپورتی که وکالت نامه حاوپپر صپپرفا جهت مراجعه به انبار یا انبارهای خاصپپی اعلا می گردده در سپپلر ن سپپت به جای عبارا  -2

 نام انبار مورد نظر قید گردد.    "هریک از انبارها"

امه و عدم عنو وکیل بصپورا برخوآآنالیم  مسپوولیم انبارها در هدگام مراجعه وکیله موف  به کدهرو صپحت و اعهبار مفاد وکالت ن -3

 می باشد.  
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