
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 متقاضی

و تکمیل سایر مدارک موردنیاز دریافت فرم درخواست گواهی مبدأ  

 

کنترل اسناد توسط کارشناس 
 اسنادی منطقه ویژه

 متن وکالت

 مهرهور به ممو  ءبه امضاارائه فرم درخواست -1
  شخص حقیقی

  قبض انبار قابل معامله تصویر -2

 : توضیح(فاکتور  تصویراصل گواهی مبدأ یا  -3
  )محل ساخت قید شده باشدمی بایست 

  بارنامهتصویر  -4

  وکالت نامهتصویر  -5

  اسناد احراز هویت وکیل یا صاحب کاالتصویر  -6

اصل اسناد جهت رویت و برابر اصل ارائه  -7
 الزامی می باشد

 خیر

 بلی

درآمد بندربه حسابپرداخت عوارض   

ریال به)300000(مبلغ سیصد هزار 
 شماره حساب بانک ملی بنام درآمد بندر 

2176455412006
مبدأصدور گواهی  

ده ـت شـثب...... ............ا شخـصــشـرکت ی: موکل
آخــرین ............  خانم/ضاء آقـایمبا ا........... بشماره 

درج در روزنامه ـمن............اریخ ـه تـآگهی تغییرات ب
میـرس  

دارای شناسانامه شماره .... فرزند ...... خانم / آقای:وکیل
نشانی ه ـب ..........ادره از ــص.......... بشماره ملی .......... 

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

ادی ـاطق آزاد و ویژه اقتصـراجعه به منـم: وکالتمورد 
ه ــربوط بـبندری بمنظور انجام کلیه تشریفات اداری م

وض ـصدور گواهی مبدأ تغییر نام یا تفکیک یا تجمیع قب
مستی از ـام یا قـذاری تمـانبار قابل معامله، انتقال و واگ

ادی بندری ـژه اقتصـمناطق آزاد و ویای وارده به ـکااله
ظهرنویسی قبض انبار منطقه به  کل از طریقمتعلق به مو

تشریفات  شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود و انجامهر
گونه ـه هیچـایر امور اجرایی منطقه بنحوی کـقانونی س

.احتیاج و نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد   

یارات ـرقوم با داشتن اختوکیل م :حدود اختیارات وکیل
ر ـق توکیل به غیـتامه و مطلقه در انجام مورد وکالت با ح

ه ــان حق و اختیاری است کـرای یکبار دارای همـفقط ب
آن  ماشخص موکل در حدود قانون و مقررات قادر به انج

مدت اعتبار این وکالتنامه یکسال شمسی از تاریخ . است 
.تنظیم می باشد   

 مدارک موردنیاز

به صاحب کاال جهتعودت
 تکمیل مجدد

سناکنترل نهایی کارش
 منطقه ویژه و تأیید آن

مدارک تکمیلآیا 
می باشد؟


