
 
 

 

 80/12/1394:  تاریخ تنظیم                                                                                                                       (کارانـــهم)صندوق پس انداز 

 بسمه تعالی
 

 »وکالتنامه«
 

 ..............................متولاا   .........................فرز/اا   ..........................................................................خاام/ آ ایاام   موکــــ  

  ....................صمدره از  ............................................... شممرهسریمل و به سر   ..........................................دارا  شنمسنممه شممره  

   ...........................................ک  ملی 

 ....................تلفن تممس : ...........................................................................................................................به /شم/ی منزل : 

و رئيس  اعضمء گمنمتشکل از /ممین ه م یرعممل ،/ممین  بم/ك تجمرت همکمرانصن وق پس ا/ از هيأت امنمء     ــوکي

 130شممره -تقمطع استمد /جمت اللهی-خيمبمن طملقم/ی-به /شم/ی تهران اداره جبران خ ممت

خصوصی  شرکتهم اع  از دولتی وو  مؤسسمتسهمم بم/ك تجمرت و سمیر بم/کهم و  و فروش خرید موضوع وکــالت  

وجاوه   از محال  همکامران  صن وق پس ا/ا از   بم رعمیت ائين /ممهغيره و  از طریق بورس اوراق بهمدار و کمرگزار  هم  مربوطه

بم/ك تجمرت به هر تع اد و به هر ارزش بعضمً و تممممً متواليمً یام یکجام و در   در  همکمرانن وق پس ا/ از امتعلق به موکل /زد ص

و پرداخت بهم  ا/هام و تحویال و تحاول و    بنمم موکل  خصوصمً خيمر غبن فمحشکمفه خيمرات و اسقمط  یبمل هر مبلغ و هر شرط

و تسلي  و تنظي  و امضم  اسنمد و دفمتر سهمم و پرداخت هزینه هم  یم/و/ی و حضور در اداره ثبت شرکتهم و امضم  ذیل دفامتر  

تهم و اخذ تصمي  و اعالم رأ  و یبول سامت در هياأت ما یره    حضور در مجممع عمومی عمد  و فوق العمده و هيأت م یره شرک

و هرگو/ه ای ام دیگر  کاه در ایان ماورد  زم و    شرکتهم و اخذ سود سهمم و مزایم  متعلقه و اخذ اوراق سهمم و اسنمد و م ارک 

  ضرور  است می بمش  .

جمیگزینی وکيل یم وکال  بم داشتن حق عزل و لو کراراً و حق توکيل به غير بم مشترکمً مریومکال  و حدود اختيارات  

به منزلاه امضامء و ایا ام    و ای ام وکيل در کليه موارد دارا  اختيمرات یم/و/ی  زم بوده و امضمء  ا/تخمبی در ا/جمم موضوع وکملت

م حاق عازل   و موکل ضمن عقا  خامرال  ز   و در هيچ مورد  /يمز به حضور مج د موکل /می بمش  می بمش و معتبر  موکل /مفذ

 . می /ممی بطه و مصلحت موکل عمل /ممی  از خود سلب و سمیط غرعمیت  مفمد این وکملتنممه بموکيل را تم زمم/ی که در 

  اطالع و ویوف کممل دارم. بم/ك تجمرتهمکمران پس ا/ از ائين /ممه صن وق  مفمدضمنمً اینجم/ب )موکل( از 

 

  محل امضای وکیل                                                                                محل امضای موکل     
                                                                                                                                                                                                                                                             همکارانهيأت امناء صندوق  پس انداز                                                                                                                                           

                                                                                         ............................................: شماره پرسنلی         
      

                                                                                         ...........................................نام و نام خانوادگی : 
      

   ............................................:شماره حساب        
 

 .............................................:  تاریخ                      

             
 محل مهر و امضم  شعبه                

                                                                                                                                                                                                                                          امضم  /ممبرده بم کمرت /مو/ه امضمء مطمبقت دارد.


