متقاضي محترم:
با تشكر از حسن انتخاب شما در خصوص احداث نمايندگي مجاز شركت توسعه صادرات ارگ پارس  ،لطفاً موارد زير را بدقت
مطالعه فرموده و سپس پاسخ دهيد.

اشخاص حقيقي
نام و نام خانوادگي:
شغل فعلي:
سابقه فروش خودرو :

كد ملي :
سابقه فعاليت فني:
سابقه فروشندگي لوازم يدكي:

سن:

متأهل  /مجرد :
ميزان تحصيالت :
نوع تخصص فني:

متقاضي نمايندگي در شهرستان:
آدرس پستي محل مورد نظر براي احداث نمايندگي:
شهر /شهرستان محل سكونت:
آدرس پستي محل سكونت:
آدرس پستي محل كار:

تلفن منزل:
تلفن همراه:

تلفن محل كار:
پست الكترونيک :

اشخاص حقوقي
نام شركت:

شماره ثبت:

موضوع فعاليت:

تاريخ تأسيس:

تعداد سهامداران :

نام ونام خانوادگي صاحبان امضاء........................-3.......................-2........................-1 :
نام ونام خانوادگي نماينده شركت.......................... :شماره شناسنامه .................... :صادره از.................... :كد ملي
.............................:
نام پدر ................ :
آدرس شركت:
..................................................................................................................................................... ....................................................
تلفن.................................................................................................... :فاكس  .......................................................... :كد شهر
تلفن همراه:
 ..........................:پست الكترونيک .............................................................................. :
......................................................................
-1وضعيت محل در نظر گرفته شده جهت احداث نمايندگي:
زمين

تعميرگاه نيمه آماده

تعميرگاه آماده

 -2چنانچه محل مورد نظر تعميرگاه نيمه آماده است يا تأسيسات آن مناسب استفاده تعميرگاهي است امكانات موجود و
مشخصات محل را ذكر نماييد.
امكانات موجود:
كل زمين

انبار فروشگاه

متر مربع

متر مربع

سالن تعميرات

بر زمين

متر مربع

متر مربع

ارتفاع سالن

 -3زمين يا تعميرگاه مورد نظرداراي كاربري خاصي مي باشد ؟  ...........................نوع آنرا اعالم فرماييد
........................................
در صورت عدم اخذ مجوز كاربري آيا امكان دريافت مجوز وجود دارد ؟
زمين و يا تعميرگاه مورد نظر در كداميک از مناطق زير قرار دارد؟
منطقه صنعتي

منطقه تجاري

منطقه مسكوني

منطقه سياحتي

مجاور جاده تردد اصلي

 -4آيا تردد كاميون در محدوده محل درخواست آزاد است؟

خير

بله

 -5نوع سند مالكيت موقعيت معرفي شده:

ملكي

سرقفلي

 -آيا سند زمين معرفي شده بنام شماست؟

بله

خير

-آيا وكالتنامه محضري داريد؟

بله

خير

استيجاري

در صورت استيجاري بودن  ،مدت زمان اجاره را بنويسيد.

 -6در صورت دارا بودن جواز كسب نوع آنرا مشخص كنيد.
تعميرگاه

فروشگاه لوازم يدكي

ساير موارد

نمايشگاه

لطفاً نام ببريد...........................

 -7در شهرستان مورد تقاضاي شما چند فروشگاه قطعات و چند تعميرگاه خودروي ديزلي وجود دارد؟
تعميرگاه

فروشگاه قطعات يدكي

-8چنانچه با تقاضاي شما موافقت گردد حداكثر زمان مورد نياز شما جهت افتتاح چقدر است؟
افتتاح فروشگاه

افتتاح تعميرگاه

-9در حال حاضر به چه نوع فعاليت اقتصادي مشغول مي باشيد؟
تعميرات خودرو

واردات لوازم يدكي

فروش لوازم يدكي

ساير فعاليت ها (لطفاً ذكر نماييد) .......................................................................................... :

 -10تا كنون در چه زمينه هايي فعاليت فني يا اقتصادي داشته ايد؟
رديف

نوع فعاليت

از سال

تا سال

محل فعاليت (شهرستان)

1

2

3

 -11به نظر شما براي احداث يک نمايندگي مجاز در منطقه مورد نظر جنابعالي حداقل سرمايه مورد نياز چقدر است؟
................................................................ريال

معادل  .....................................................تومان

 -12حداكثر سرمايه نقدي و غير نقدي كه ميتوانيد براي احداث نمايندگي مجاز سرمايه گذاري نماييد چقدر است؟
................................................................ريال

معادل  ........................................................تومان

 -13اهداف و داليل خود را از تقاضاي احداث نمايندگي مجاز اين شركت با ترتيب اهميت و درج شماره اولويت در مربع
هاي روبروي هر گزينه اقدام نماييد.
 -1/13عدم موجودي نمايندگي در آن شهرستان ...........................................................................
 -2/13ارتباط شغلي نمايندگي مجاز با رشته تحصيلي و فعاليت كاري .......................................................................
 -3/13كسب درآمد مناسب ................................................................................................................
 -4/13عدم كارآيي نمايندگي مجاز موجود ........................................................................................................................
 -5/13فروش خودرو ............................................................................................................................
 -6/13تعداد باالي خودروهاي اين شركت در منطقه و عدم كفايت نمايندگيهاي مجاز موجود.............................
 -7/13خدمت به مردم منطقه مورد تقاضا .....................................................................................
 -8/13ايجاد بازار كار ............................................................................................................................................................
 -9/13عالقه به فعاليت كاري در اين رشته كاري .......................................................................
 -10/13سايرموارد(لطفاً ذكر نماييد)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
............
 -14آيا در حال حاضر يا گذشته نمايندگي خدمات پس از فروش شركتهاي سازنده وسائط نقليه ديگر را داشته ايد؟
خير
در صورت مثبت بودن پاسخ  ،با ذكر نام شركت مزبور جدول زير را تكميل نماييد .بلي
ردیف

نام شرکت

از سال

تا سال

مدت

1
2
3
علت لغو امتياز يا انصراف خود از همكاري با آن شركت را بطور كامل بيان نماييد.
............................................................................................................................................ ....................................................................................
......

 -14بازده مورد انتظار شما از سرمايه گذاري انجام شده چند درصد در سال مي باشد؟

درصد

 -15درآمد عامه مردم شهرستان (منطقه) مورد نظر شما از چه راه هايي تأمين ميشود؟
كشاورزي

دامداري

تجارت

ساير موارد را نام ببريد ..................................

واحدهاي صنعتي

 -16به نظر شما ميزان محصوالت شركت توسعه صادرات ارگ پارس در آن شهرستان(منطقه) چه تعداد ميباشد؟
كاميون

ساير محصوالت

اتوبوس

 -17چه تعداد نمايندگي مجاز در آن شهرستان وجود دارد؟
در صورت وجود نمايندگي مجاز  ،نزديكترين آنها به محل معرفي شده كدام است.
كد نمايندگي:

فاصله:

نام صاحب امتياز:

كيلومتر /متر

 -18در صورت راه اندازي و افتتاح نمايندگي  ،پيش بيني مي كنيد ماهيانه(ساليانه) چه ميزان خريد قطعه داشته باشيد؟
ساليانه.........................................................ريال

ماهيانه .......... ..............................ريال

 -19در صورت راه اندازي و افتتاح نمايندگي  ،پيش بيني مي كنيد چه تعداد پذيرش روزانه خودرو داشته باشيد؟

كاميون

دستگاه

اتوبوس

دستگاه

ساير

 -20چنانچه نظر يا پيشنهاد خاصي داريد لطف ًا در اين قسمت قيد فرماييد.

 -21لطف ااً كروكااي و جانمااايي دقيااق محاال مااورد نظاار و موقعياات آن نساابت بااه نزديكتاارين نمايناادگي
مجاز را ترسيم نماييد.
كروكي نسبت به يک مكان معروف و با در نظر گرفتن جهت شمال ترسيم شود

تذکر :


از زمان موافقت اوليه شركت توسعه صادرات ارگ پارس با اعطاء نمايندگي  ،متقا ضي بايد هر سه ماه يكبار گزارشي
از پي شرفت كار(ب صورت مكتوب و همراه با ت صاوير) ارائه نمايد در غير اين صورت شركت پس از ا ستعالم نهايي از امور
نمايندگان و تأييد موضوع  ،در ابطال مجوز مختار مي باشد.



چنانچه احداث و يا تكميل نمايندگي از زمان موافقت اوليه  ،بيش از  18ماه و با توجه به موقعيت جغرافيايي و فصول
سرد و گرم سال بطول بيانجامد ،در صورت گزارش امور نمايندگان مبني بر عدم پيشرفت كار ،شركت در ابطال مجوز
نمايندگي مختار مي باشد.
استانداردها شامل موارد زیر مي باشد
 )1حداقل فضاهاي ساختماني(ساخت وساز يا اصالح بنا با توجه به تأييد قبلي نقشه توسط شركت)
 )2رنگ آميزي قسمتهاي مختلف (طبق دستورالعمل)
 )3تابلوي سر درب نمايندگي
 )4تجهيزات
 )5ابزارآالت عمومي و مخصوص
 )6قفسه بندي انبار وتجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري
 )7تجهيزات اداري
 )8دفتر فروش و بازاريابي و فضاي نمايشگاهي



تأكيد مي شود احداث سالن تعميرات  ،فرو شگاه  ،پذيرش و ق سمت اداري ضروري ا ست  ،ضمناً در ارائه
طرح نمايندگي سااعي بر اين اساات كه از امكانات و تأساايسااات موجود در محل نهايت اسااتفاده شااده و
نمايندگي با حداقل كارهاي اجرايي ودر كوتاهترين زمان ممكن افتتاح گردد .در صااورت عدم انطباق بنا با
استانداردها و نيازهاي خدماتي شركت  ،تغيير يا اصالح بنا اجتناب ناپذير است.

شرکت توسعه صادرات ارگ پارس

اينجانب ................................................................

متقاضي نمايندگي توسعه صادرات ارگ پارس در شهرستان ..............

مطالب مندرج در اين دفترچه را بدقت مطالعه وتمامي شرايط و ضوابط آن را پذيرفته و ن سبت به صحت اطالعات
تكميل شده در پرسشنامه پاسخگو مي باشم.

تاریخ و امضاء

