وكالت كاري جهت انجام امور اداري مربوط به صدور و يا تعويض و يا تبديل
پروانه كسب به نام و براي موكل
هَزد ٍوالت :هساجؼِ تِ ولیِ ادازات ٍ هؤسسات ٍ ساشهاى ّا ٍ ًْادّا ٍ ازگاى ّای دٍلتی ٍ غیس دٍلتی اػن اش
اتحادیِ ّای صٌفی ٍ اتاق اصٌاف شْسستاى شویساًات ٍ شْسدازی ّا ،ادازات اهَز هالیاتی ٍ ادازات ٍ ساشهاًْای
صٌؼت ،هؼدى ٍ تجازت ٍ ٍشازت صٌؼت ،هؼدى ٍ تجازتً ،یسٍی اًتظاهی ٍ ادازات اهاوي ػوَهی ًیسٍی
اًتظاهی ٍ هساوص ٍ ادازات ٍ شثىِ ّای تْداشت دزهاى ٍ آهَشش پصشىی ٍ دفاتس خدهات دٍلت الىتسًٍیه ٍ
پلیس  ٍ 10+سایس هساجغ ذیصالح ٍ الدام دز اخر ّس ًَع گَاّی ٍ هفاصا حساب ٍ استؼالم ٍ هجَش ٍ ازائِ
دزخَاست تاشگشایی ٍ فه پلوپ ٍ زفغ اثس اش پلوپ هحل وسة یا ٍاحد صٌفی ٍ ازائِ صدٍز ٍ یا تؼَیط ٍ یا
تثدیل پسٍاًِ وسة ٍ یا ازائِ دزخَاست اًصساف اش صدٍز ٍ یا تؼَیط یا تثدیل پسٍاًِ وسة ٍ یا ازائِ اػتساض
ًسثت تِ ػدم صدٍز یا تؼَیط یا تثدیل پسٍاًِ وسة تِ ًام ٍ تسای هَول تِ ولیِ هساجغ ذیصالح هصسحِ دز
لاًَى ًظام صٌفی ٍ اخر یا تْیِ ٍ تمدین ّس ًَع هدازن هَزد ًیاش ٍ اسٌاد اػن اش اصل ٍ یا زًٍَشت ٍ یا هصدق ٍ
یا تصَیس ٍ یا ّسگًَِ گَاّی ٍ یا هدازن ٍ یا هفاصا حساب ٍ یا استؼالم ٍ یا پاسخ استؼالم ٍ یا هجَش ٍ یا اػالم
هَافمت ٍ سپسدى تؼْدات ٍ اهعاء السازًاهِ ّا ٍ اػالم زظایت ٍ گَاّی اهعاء اش طسف هَول ٍ یا هؼسفی هثاشس
ٍ یا ػصل هثاشس هؼسفی شدُ ٍ اهعاء فسم دزخَاست افتتاح حساب وازت اصٌاف دز ولیِ تاًه ّا ٍ فسم ّای
هسوص اهَز اصٌاف ٍ تاشزگاًاى ٍ سایس فسم ّای اتحادیِ ّای صٌفی ٍ یا اتاق اصٌاف شْسستاى ٍ یا ًیسٍی اًتظاهی
ٍ هٌشَز اخاللی افساد صٌفی ٍ تأییدیِ ولیِ ّصیٌِ ّا تِ اتحادیِ ّا ٍ ساشهاى ّا ٍ ادازات هستَطِ تِ هٌظَز صدٍز
یا تؼَیط یا تثدیل پسٍاًِ وسة ٍ اهعاء ذیل ّس ًَع دزخَاست ٍ دزیافت پسٍاًِ وسة ٍ وازت ػعَیت
اتحادیِ تا ازائِ زسید تحَیل ٍ سایس هدازن هَزد لصٍم جْت اًجام هَزد ٍوالت ٍ اًجام سایس اهَز ٍ تشسیفات
لاًًَی ٍ ادازی تسای اًجام هَظَع ٍنالت تِ طَز ولی ّس ػول ٍ الدام جْت اًجام هَازد هروَز تسای هحل
ّای وسثی ٍ ٍاحد ّای صٌفی هَول وِ دز شْسستاى شویساًات تاشد ٍویل حك لیام ٍ الدام تِ توام آًْا زا دازد
تِ طَزیىِ دز ّیچ یه اش هساحل هصتَز ًیاشی تِ حعَز ٍ اهعاء هَول ًثاشد.
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