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وکیل نامبرده درباال حق توکیل بغیر را ندارد و درانجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف  :حدود اختیارات  

موکل اختیار تام داشته وامضاء واقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدامات موکل نافذ ومعتبر است بنحویکه نیازی بحضور وامضای 

امضاء ذیل این وکالتنامه بمنزله قبول تمام مراتب یادشده واقرار به مطالعه وآگاهی از . موکل در انجام تمام امور وکالتنامه نباشد 

کلیه مفاد وموضوع وکالتنامه می باشد وبا انتقال اسناد خزانه اسالمی بنام وکیل ، موکل هیچگونه ادعا وحقی نسبت به سازمان 

موکل حق عزل وکیل را تا . جهادکشاورزی استان فارس وصندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان فارس نخواهد داشت

وچنانچه اقدامات ومراجعات وکیل مستلزم پرداخت . انجام مورد وکالت درخصوص قرارداد فوق االشاره را ازخود سلب وساقط نمود 

هزینه هایی گردد موکل تعهد به پرداخت آن را دارد و همچنین وکیل باال اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش از موکل به 

عمل آمد امضای ذیل این وکالت به منزله قبول تمام مراتب یادشده واقرار به مطالعه کلیه مفاد آن وآگاهی ازموضوع وکالتنامه می 

.باشد

سایراطالعات

سند وکالت نامه

ندارد: حق توکیل بغیر.موکل ضمن عقد خارج الزم، حق عزل وکیل را از خود سلب وساقط نموده است:حق عزل وکیل 

رسیدگی به کلیه امور اداری موکل درخصوص وصول مطالبات سهم کمک بالعوض دولت در پروژه با موضوع طرح : مورد وکالت

منعقده فی مابین وکیل وموکل ثبت شده دردستگاه نظارت ..................... مورخ ........................ آبیاری تحت فشار به شماره قرارداد 

اسناد خزانه اسالمی و هرچه واز هرنوع وتحت - حواله –چک  –طرف قرارداد سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درقالب وجه نقد 

هر اسم وعنوان که باشداز بانکها وصندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان فارس وسازمان جهادکشاورزی استان فارس و 

ادارت تابعه آن وسایر موسسات وشرکتها و سازمان های مرتبط با این موضوع ومراجعه به آنها و تشکیل پرونده وارائه مدارک 

حواله و هرچه واز هرنوع وتحت هر اسم وعنوان وقبول  –چک  –ومستندات الزم جهت اخذ کمک بالعوض دولت درقالب وجه نقد 

فروش اسناد خزانه اسالمی متعلقه قبل از سررسید به هرتعداد و به هرقیمت و یا  انتقال اسناد خزانه اسالمی به هر تعداد ورقه که 

در اجرای قرارداد آبیاری تحت فشاردر ازای کمک بالعوض دولت که بنام موکل تعلق گرفته است وامضای کلیه اوراق واسناد ودفاتر 

مربوطه و درصورت لزوم دادن هرگونه رسید وتعهدات الزم و سپردن وثیقه وضمانتنامه بانکی از حساب خود عوض موکل به بانکها 

وصندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان فارس وسازمان جهادکشاورزی استان فارس و ادارت تابعه آن وامضاء کلیه اوراق 

.                                                                                                 واسنادودفاترمربوطه اعم از پیش بینی شده یا نشده 

                                                                        

شرایط ومتون حقوقی

:کد ملی/شناسه ملی

: تاریخ تولد/تاریخ تاسیس

: نشانی

: تاریخ تولد/تاریخ تاسیس

: نشانی

موکل

وکیل

:کد ملی/شناسه ملی


