آئیننامهی هویتی و فعالیتی شرکت بازرگانی آتیهسازان عرصه تجارت
(با مسئولیت محدود به شماره ثبت  ۳۸۹۳۷۲تهران و شناسۀ ملی ،۱۰۳۲۰۳۹۹۳۱۷ :به مدیریت عاملی محمدرضا مریوانی و سرمایهی ثبتی ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :ریال)

***
بند )۱-موضوع فعالیت تجاری مندرج در اساسنامهی شرکت آتیهسازان عرصه تجارت :خرید و فروش ،صادرات و واردات ،تهیه و تأمین کلیهی کاالهای مجاز بازرگانی،
مشارکت  -همکاری  -مشاوره و اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع ِ عقد قرارداد ،مشارکت با مراکز تولیدی  -توزیعی  -خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و
ارگانهای دولتی ،مشارکت در ساختوساز انواع ابنیه مسکونی  -تجاری  -اداری و صنعتی ،اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی ،برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاهها

و سمینارها ،شرکت در کلیهی مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع ،داللی و ح َقالعَمَل کاری و نمایندگی

تجاری ،بازاریابی ِ غیرهرمی و غیرشبکهای در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم.

بند )۲-شرکت آتیهسازان عرصه تجارت ،شرکتی است (صرفا ً بازرگانی ،خصوصی و عادی) که تمامی فعالیتهای آن فقط در قالبهای مختلف و ترکیبی و واقعی ِ بازرگانی
ط به این شرکت و کامال ً منطبق با مفاد و شرایط
و تجاری ،موضوع فعالیت اساسنامه ،آئیننامهی هویتی و فعالیتی ،توافقنامه و قراردادهای ِ (تیپ ِ) بازرگانی و مربو ِ
ن ِعندَ
مواد قوانین مدنی ،بِالخصوص مواد ، ۲۳۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۱۹ ، ۱۹۰ ، ۱۰ :قسمت اخیر مادهی  ۵۱۵قانون آئین دادرسی مدنی({،قائدهی فِقهی« :المؤمِنو َ
ُ
ن تِجارَ ً
اض
طل ا ِ اال اَن تَکو َ
شروطهم» ،آيهی كريمه« :اُوفوا بِالعُقود» ،آیه شریفهی بیست و نهم ِ سورهی مبارکهی نساء« :یا اَیُهَا اَلَذی َ
ن آم َنوُا ال تَأکُلوُا اَموالِکُم ب َینَکُم بِالبا ِ
ت عَن تَر ٍ
م انکُم»)} و تمامی مفاد باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ :مربوط به انجام ِ داوری و با رعایت و توافق نسبت به تمامی مندرجات و شرایط مادهی
 ۴۶۹باب هفتم آئین دادرسی مدنی و غیرهی مربوط به قوانین تجارت و بازرگانی ِ جمهوری اسالمی ایران میباشد.

بند )۳-شرکت آتیهسازان عرصه تجارت  ،با همکاری واحدهای :حقوقی ،بازرگانی ،مالی و مدیریتی ،کارشناسان و مشاوران داخلی خود ،فعالیتهای صرفا ً بازرگانی خود
را در امور ذیل انجام میدهد:

الف) خرید ،فروش ،پیشخرید ،پیشفروش ،مشاوره ،همکاری ،واگذاری {به صو َِر مختلف :نقد مدتدار ،مدتدار ،معاوضه (یا ترکیبی بازرگانی از این صوَر)} ،تهاتر ،بازاریابی،

ساز امالک و مستغالت ،تولید،
ح َقالعَمَل کاری ،داللی ،معاوضه ،مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در راستای تکمیل ،راهاندازی و یا توسعه انواع زمینههای :ساختو ِ
خدمات ،مخترعین ،کارآفرینان ،بازرگانان و تج ّار ،پروژهها ،باشگاهها ،تیمها و یا مراکزِ {پزشکی و درمانی (بالخصوص :زیبایی ،دندانپزشکی و  ،...علمی ،آموزشی ،ورزشی،
تفریحی ،توریستی ،اقامتی و غیره)} ،سرمایهگذاری صرفا ً غیرنقدی ،اعطاء و اخذ نمایندگی تجاری و غیره.
ت فی مابین.
ذکر در یکی از قراردادهای ِ تیپ و مربوط به شرکت آتیهسازان عرصه تجارت و بر اساس توافقا ِ
ب) ترکیبی از چند عنوان ِ فوق ال ِ

ذکر فقط (به واسطه و نیز نسبت به) انواع موارد داخلی و خارجی ِ ذیل و در داخل و خارج از کشور ،صورت میگیرد :اموال
بند )۴-فعالیتهای مندرج در بند  ۳فوق ال ِ
ً
و دارائیهای ِ منقول و غیرمنقول (همگی صرفا غیرنقدی) از قبیل امالک و مستغالت (با هر نوع کاربری و اسناد مالکیت قانونی) ،کاالها و تولیدات و خدمات ،سهمیه و
یا حوالههای انواع {اموال و دارائیهای قانونی منجمله :امالک و مستغالت ،کاال و یا خدمات ،اتومبیلهای سبک و سنگین ،ماشینآالت راهسازی و یا صنعتی ،وسایل
نقلیه سنگین حملونقل درون و برونشهری ،معادن ،محصوالت معادن ،انواع خدمات( :تفریحی ،توریستی ،گردشگری ،علمی ،آموزشی ،ورزشی ،اقامتی ،هتل،
جراحی ،دندانپزشکی ،جراحی زیبایی ،حقوقی و غیره)} ،انتقال مطالبات قانونی ِ شرکت آتیهسازان عرصه تجارت از اشخاص ثالث و یا غیره ( -همگی صرفا ً غیرنقدی).

بند )۵-در صورت اعالم پذیرش شرکت آتیهسازان عرصه تجارت نسبت به عقد قرارداد صرفا ً بازرگانی درخواستی انتخابی ِ شخص متقاضی ِ مراجعهکننده به این شرکت،

تمامی اقدامات و فعالیتهای شرکت آتیهسازان عرصه تجارت در راستای انجام درخواست بازرگانی شخص مراجعهکنندهی متقاضی عقد قرارداد با این شرکت ،صرفا ً
ِ
ذکر و فقط از طرق مختلف واقعی ِ بازرگانی و تجاری و فقط (به واسطه و نیز نسبت به) اموال و دارائیهای غیرنقدی
در قالب انجام موارد مندرج در بندهای  ۳و  ۴فوق ال ِ
(منقول و غیرمنقول) ،انجام میگردد.

بند )۶-فعالیتها ،نحوهی انجام موضوع قراردادها ،تمامی اموال و داراییهای شرکت آتیهسازان عرصه تجارت ،کلیهی سهامداران ،مدیران ،کارمندان ،کارشناسان،
مشاوران ،نمایندگان ،بازاریابان و یا هر شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با این شرکت و همچنین منابع تأمینکنندهی بندهای فوق ،هیچگونه ارتباط (مستقیم و

غیرمستقیم) با موارد ذیل ندارند و نخواهند داشت:

ت مالی و اعتباری ،شرکتهای ِ سرمایهگذاری و یا سرمایهگذاران (دولتی ،خصوصی ،داخلی و یا خارجی و غیره).
الف) بانکها ،مؤسسا ِ

ب) انواع سیستمهای بانکی ،وامها ،تسهیالت (دولتی و خصوصی) ،هرگونه مبادله انواع پول نقد ،ارز و یا آزاد و یا هرگونه واسطهگری آنها و یا سرمایهگذاری نقدی.

ج) انواع احزاب ،مدیران دولتی ،بانکی ،قوای سهگانه ،مسئولین محترم داخلی و خارجی :مملکتی ،حکومتی ،نظامی ،سیاسی ،قضائی ،مراجع تقلید و آیات عِظام و غیره.

بند )۷-طریقهی ارتباط با ما :تماس با تلفن همراه شرکت « »۰۹۱۹۸۷۱۰۸۴۲از ساعت  ۱۱الی  ۱۶و اخذ اطالعات مورد نیاز اولیه مربوط به خواستهی مورد نظر صرفا ً
ِ
بازرگانی شما از شرکت آتیهسازان عرصه تجارت و سپس (با هماهنگی مستند قبلی) مراجعه به مکان این شرکت و انجام مذاکرات نهایی ِ صرفا ً بازرگانی ِ حضوری با
مشاوران و مدیریت.

***
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