
 شرکت ارغوان آدینه  LSتراکتور  نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش امتیاز اخذ شرایط

 ،کیفری پیشینه سو عدم و شهرت حسن شایستگی 

 و تخصص در زمینه تعمیرات تراکتور ،فروش تراکتور، فروش لوازم یدکی  تجربه  از برخورداری 

 دیپلم تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا 

 باال با 4531 متولدین برای خدمت پایان کارت داشتن 

 افزارهای نرم و اینترنت با کار توانائی و رایانه با کامل آشنائی Word – Excel  

 معتبر تاریخ با مرتبط کسب پروانه بودن دارا  

 و  ساله 5و در صورت استیجاری بودن فروشگاه  منوط به ارائه اجاره نامه محضری   و تعمیرگاه باشد  فروشگاه مالك باید متقاضی

 سال بعد از افتتاح ارائه نماید 5بر عدم جابه جایی فروشگاه تا مدت  تعهد مبنی

 داری از سابقه کار مفید در زمینه مرتبط با موضوع نمایندگیوربرخ  

 پنج میلیارد ریال( به شرکت را داشته باشد. 3555555555 انمیز به بانکی نامه ضمانت یا وثیقه ارائه توانائی(  

 نماید تقبل را آن های هزینه وکلیه نموده اجرا خود نمایندگی در را شرکت های استاندارد باید متقاضی امتیاز، اعطای صورت در . 

 باشد گرفته باید در محل مناسبی قرار شده معرفی نمایندگی. 

 باشد وفرسوده قدیمی نباید شده معرفی نمایندگی . 

 رداری از انبار و امکانات مناسب برای نگهداری مطلوب از قطعات و تراکتوروبرخ 

  متر مربع 055حداقل فضا جهت احداث نمایندگی  جهت تعمیرگاه ،نمایشگاه و انبار و فضای اداری حداقل 

 (حقیقی اشخاص) نیاز مورد مدارک

 ذیل شرایط با کسب پروانه کپی: 

 .باشد معتبر آن تاریخ .4

 تعمیرکار ماشین آالت سنگین( ،) فروشگاه لوازم یدکیباشد مرتبطموضوع نمایندگی  با .2

  .باشد نداشته مغایرت شده معرفی محل احداث نمایندگی آدرس با کسب پروانه در مندرج آدرس .5

 بایست می( کسب پروانه کننده صادر مرجع) مربوطه اتحادیه باشد شده صادر پیش سال سه از کمتر کسب پروانه صورتیکه در: توضیح   

 .نماید تائید کتبی بصورت را متقاضی کار سابقه سال سه داقلح

 تحصیلی مدرک آخرین کپی 

 ملی وکارت خدمت پایان کارت ، شناسنامه کپی 

 متقاضی از 5×1 عکس قطعه سه 

 شده معرفی محل نمایندگی ساله5( محضری) ثبتی نامه اجاره یا مالکیت اسناد تصویر 

 (ارغوان آدینه شرکت مخصوص فرم)  دو و یك شماره درخواست فرم ارائه و تکمیل 

 1 45×40 عکس قطعه: 



 .به نحوی که حداقل طرفین محل نمایندگی قابل رویت باشد شده معرفیمحل نمایندگی  روبروی نمای از قطعه یك .4

 یك قطعه عکی از محل تعمیرگاه معرفی شده .2

 یك قطعه عکس از انبار قطعات  .5

 شده معرفی فروشگاه داخل نمای از قطعه یك .1

 کروکی دقیق از محل احداث نمایندگی 

  ماه اخیر( که به تایید بانك مربوطه رسیده باشد 6ریز گردش حساب بانکی متقاضی )در 

 ارائه نامه از مدیریت جهاد کشاورزی 

 (حقوقی اشخاص) نیاز مورد مدارک 

 اساسنامه صفحات کلیه کپی 

 (رسمی روزنامه در) تاسیس آگهی تصویر 

 (رسمی روزنامه در) تغییرات آخرین آگهی تصویر 

 مدیره هیئت اعضای و عامل مدیر ملی کارت و خدمت پایان کارت کپی ، شناسنامه کپی تحصیلی، مدرک آخرین کپی 

 مدیره هیئت اعضای از 5×1 عکس قطعه ودو عامل مدیر از 5×1 عکس قطعه شش 

 شده معرفی محل احداث نمایندگی ساله 5( محضری) ثبتی نامه اجاره یا مالکیت اسناد تصویر 

 1 45×40 عکس قطعه: 

 شده به نحوی که حداقل طرفین محل نمایندگی قابل رویت باشد محل نمایندگی معرفی روبروی نمای از قطعه یك .4

 یك قطعه عکی از محل تعمیرگاه معرفی شده .2

 یك قطعه عکس از انبار قطعات  .5

 شده معرفی فروشگاه داخل نمای از قطعه یك .1

 کروکی دقیق از محل احداث نمایندگی 

 (ارغوان آدینهشرکت مخصوص فرم)  دو و یك شماره درخواست فرم ارائه و تکمیل 

 اعضای از یکی یا عامل مدیر بنام کسب پروانه اخذ به نسبت امتیاز اعطای از بعد ماه دو از پس حداکثر بایست می حقوقی اشخاص 

 .نمایند اقدام مدیره هیئت

  از مدیریت جهاد کشاورزی  نامه تاییدهارائه 

 

 ارسال مدارک هیچ گونه تعهدی برای شرکت ارغوان آدینه در خصوص اعطای نمایندگی ایجاد نخواهد کرد.

 درصورت احرازشرایط، مدارک را به آدرس ذیل ارسال نمایید.
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