
»با پالك منطقه آزاد انزلی ان اعطاي مجوز واردات خودرو آگهی فراخو«  
 خودروهاي وارداتی از کلیه فعالینی که امکان ایجاد نمایندگی فروشدرنظر دارد بدینوسیله به اطالع می رساند سازمان منطقه آزاد انزلی 

  نماید. به همکاري دعوتدارند  رادر محدوده منطقه آزاد انزلیبا ارائه خدمات پس از فروش 
  شرایط متقاضیان:

  ) را داشته باشند:دمتقاضیان می بایست یکی از شرایط زیر (بند هاي الف تا  -1

 ااصلی خودروهاي خارجی، داراي نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش در منطقه آزاد انزلی ب هاز شرکتهاي تولید کنند الف)
  اشند.تایید سفارت جمهوري اسالمی ایران ب

از نمایندگی مجاز شرکت خارجی در سراسر جهان با تایید سفارت ایران در کشور مربوطه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش  ب)
  .دارا باشنددر منطقه آزاد انزلی 

انزلی شرکت هاي خارجی داراي نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در منطقه آزاد انحصاري داخل کشور هاي  هاز نمایند ج)
  باشند.

واردات و ترانزیت خودرو در کشور را داشته و بنا به تشخیص کمیته  فعالیت در حوزه خودرو،  افراد حقیقی و حقوقی که سابقه د)
  .در سطح منطقه دارا باشندتوان واردات و سرمایه گذاري در زمینه خودرو را خودرویی سازمان 

در وراه اندازي خدمات پس از فروش متر مربع  1000اد نمایشگاه حداقل به مساحت متقاضیان پذیرفته شده موظفند نسبت به ایج -2
  محدوده مورد تایید سازمان و در مدت تعیین شده و برا ساس استاندارد هاي ذیربط اقدام نمایند.

  الزامی است.انزلی براي متقاضیان پذیرفته شده ثبت شرکت یا شعبه یا نمایندگی در اداره ثبت سازمان منطقه آزاد  -3
  است. ضروري انزلی براي متقاضیان پذیرفته شدهاخذ مجوز فعالیت اقتصادي از سازمان منطقه آزاد  -4
  متقاضیان پذیرفته شده می بایست نسبت به ارائه خدمات پس از فروش براي خودروهاي وارداتی خود اقدام نمایند. -5
  ماهه از بانک هاي کشور) متقاضی. 6مالی داشتن توان مالی انجام کار (ارائه آخرین گزارش  -6
ریال به  6.000.000.000اجراي تعهدات ، متقاضیان پذیرفته شده ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی  به مبلغ  حسنبه منظور اطمینان از -7

وسط متقاضی، مبالغ تضمین سازمان منطقه آزاد انزلی می باشند و در صورت عدم اجراي تعهدات و یا تخلف از ضوابط و شرایط سازمان ت
  نیز باطل خواهد شد.مربوطه ارائه شده به عنوان خسارت اخذ می گردد. بدیهی است مجوز ورود خودرو 

اضیان در صورت نیاز قکلیه تقاضاها، سوابق کاري و مستندات توسط سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و متعاقباً از مت -1توضیح
  .مختار استنی و مالی دعوت به مذاکره می گردد. بدیهی است سازمان در رد یا قبول درخواستها جهت توجیه امکانات ف

در صورت پذیرفته شدن متقاضی و عدم ارائه تضمین تعیین شده ظرف مدت یک ماه، پذیرش متقاضی از درجه اعتبار ساقط  -2توضیح
  می گردد.

  ورالعمل هاي سازمان در ارتباط با موضوع موبوطه خواهند بود.پذیرفته شدگان ملزم به پذیرش قوانین و مقررات و دست
رسیده و به همراه کپی برابر اصل اساسنامه و آگهی آخرین  و امضاء صاحبان امضاي مجازکه ممهور به مهر ارائه اصل آگهی فراخوان ، اسناد شرکت 

   براي افراد حقیقی الزامی می باشد. کپی شناسنامه و کارت ملیو تغییرات شرکت ، 



  
نسبت به ارسال تقاضا، سوابق کاري  14/12/1396عصر روز دوشنبه مورخ  3تا ساعت متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار 

بلوار شهید  –منطقه آزاد انزلی –به دبیرخانه سازمان منطقه آزاد انزلی به آدرس: گیالن در پاکت درب بسته وطه مستندات و مدارك مرب
صورت نیاز جهت دریافت اطالعات و در نمایند تحویل ساختمان اداري سازمان منطقه آزاد انزلی -فاز تجارت و گردشگري  –فاتحی 

  تماس حاصل نمایند.مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی  01334437762تکمیلی با شماره تلفن 


