آئین نامۀ هویّتی و فعالیتیِ شرکتِ آتیه سازان عرصه تجارت
( به شماره ثبت  389372تهران  ،با مسئولیت محدود  ،با شناسۀ ملی  ، 10320399317 :با مدیریت عاملیِ محمدرضا مریوانی  ،با سرمایۀ ثبتیِ  :پانصد میلیون ریال )

**************************************************************************************

بند  . 1موضوعِ فَعالیتِ

ی مجازِ بازرگانی و
تجاریِ مندرج در اَساسنامۀ شرکت آتیه سازان عرصه تجارت  :خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تأمینِ کلیۀ کاالها ِ

مشارکت و همکاری و مشاوره و اَخذِ هَرگونه نمایندگیِ مُرتَبِط با موضوعِ عقدِ قرارداد و مشارکت با مراک ِز تولیدی و توزیعی و خدماتی و اَشخاصِ حقیقی و حقوقی و اُرگانهایِ دولتی و مشارکت در ساخت و
سازِ انواعِ اَبنیۀ مسکونی  ،تجاری  ،اداری و صنعتی  ،اَخذ و اعطاء نمایندگیِ داخلی و خارجی  ،برگزاری و شرکت در کلیۀ نمایشگاه ها و سمینارها  ،شرکت در کلیۀ مُناقِصات و مُزایداتِ دولتی و خصوصیِ
داخلی و خارجی و هر نوع فعالیتِ مجازِ مرتبط با موضوع  ،داللی و حَقُ العَمَلکاری و نمایندگیِ تِجاری  ،بازاریابیِ غِیر ِهرَمی و غیرِ شَبکه ای در صورتِ نیاز پس از اخذِ مجوزهای الزم .

************************* ***************************************************

بند

.2

ی مختلف و ترکیبی و واقعیِ بازرگانی و تجاری ،موضوعِ فعالیتِ اساسنامه ،آئین نامه هویّتی و
ی آن فقط در قالبها ِ
شرکت آتیه سازان عرصه تجارت ،شرکتی است ( صرف ًا بازرگانی  ،خصوصی و عادی ) که تمامیِ فعالیتها ِ

ن مدنی ِ ،بالخُصوص مواد  ، 230 ، 226 ، 223 ، 221 ، 219 ، 190 ، 10 :قسمت اَخی ِر مادۀ  515قانون آئین دادرسی مدنی ،
ط مواد قانو ِ
ال منطبق با مفاد و شرای ِ
ط به این شرکت و کام ً
فعالیتی،توافقنامه و قراردادهایِ ( تیپِ ) بازرگانی و مربو ِ
ب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب:
ی مفا ِد با ِ
{( قائِدۀ فِقهی :المؤمِنونَ عِندَ شُروطهم  ،آیۀ کریمه :اُوفوا بِالعُقود  ،آیه شریفۀ بیست و نهمِ سورۀ مبارکۀ نساء  :یا اَیُهَا اَلَذینَ آمَنوُا ال تَأکُلوُا اَموالِکُم بَینَکُم بِالباطِل اِلّا اَن تَکونَ تِجارَتً عَن تَراضٍ مّنکُم )} و تمام ِ
ن تجارت و بازرگانیِ جمهوری اسالمی ایران می باشد.
 1379/01/21مربوط به انجا ِم داوری و با رعایت و توافق نسبت به تمامی مندرجات و شرایط مادۀ 469 :بابِ هفتم آئین دادرسی مدنی و غیرۀ مربوط به قوانی ِ

*************************************************************

بند 3
الف

 .شرکت آتیه سازان عرصه تجارت  ،با همکاری واحدهای :حقوقی ،بازرگانی ،مالی و مدیریتی ،کارشناسان و مشاوران داخلی خود ،فعالیتهایِ صرفاً بازرگانی خود را در امور ذیل انجام می دهد :

 .خرید،فروش،پیش خرید،پیش فروش،مشاوره،همکاری،واگذاری { به صُوَرِ مختلف ( :نقد و مدت دار)  ،مدت دار  ،معاوضه ( یا ترکیبی بازرگانی از این صُوَر ) } ،تهاتر  ،بازاریابی ،حق العمل کاری ،داللی ،معاوضه،

مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در راستای تکمیل ،راه اندازی و یا توسعه اَنواع زمینه های :ساخت و سازِ اَمالک و مستغالت ،تولید ،خدمات ،مخترعین ،کارآفرینان ،بازرگانان و تُجّار،پروژه ها ،باشگاه
ها ،تیمها و یا مراکزِ { پزشکی و درمانی ( بالخصوص  :زیبایی و دندانپزشکی و  ، ....علمی ،آموزشی ،ورزشی ،تفریحی ،توریستی ،اقامتی و غیره)}  ،سرمایه گذاریِ صرفاً غیر نقدی ،اِعطاء و اخذِ نمایندگی تجاری و غیره.

ب .ترکیبی از چند عنوانِ فوقُ الذِکر در یکی از قراردادهایِ تیپ و مربوط به شرکت آتیه سازان عرصه تجارت و بر اساسِ توافقاتِ فیمابین .

********************** *****************************

بند 4

 .فعالیتهایِ مندرج در بند  3فوقُ الذِکر فقط ( بِواسطه و نیز نسبت به ) انواعِ مواردِ داخلی و خارجیِ ذیل و در داخل و خارج از کشور  ،صورت می گیرد  :انواع :اَموال و دارائیهایِ منقول و غیر

ل و دارائیهایِ قانونی منجمله  :امالک و
منقول (همگی صرفاً غیرِ نقدی) از قبیلِ انواع :امالک و مستغالت ( با هر نوع کاربری و اسناد مالکیتِ قانونی )  ،کاالها و تولیدات و خدمات  ،سهمیه و یا حواله های اَنواعِ  { :اَموا ِ
مستغالت  ،کاال و یا خدمات  ،اتومبیلهای سبک و سنگین  ،ماشین آالت راه سازی و یا صنعتی  ،وسایل نقلیه سنگین حمل و نقل داخل و برون شهری ،معادن  ،محصوالت معادن  ،انواع خدمات  ( :تفریحی  ،توریستی  ،گردشگری ،

علمی  ،آموزشی  ،ورزشی  ،اقامتی  ،هتل  ،جراحی  ،دندانپزشکی  ،جراحی زیبایی  ،حقوقی و غیره ) }  ،انتقالِ مطالباتِ قانونیِ شرکت آتیه سازان عرصه تجارت از اشخاص ثالث و یا غیره  ( -همگی صرفاً غیر نقدی ).

*****************************************

بند

 . 5در صورتِ اعالمِ پذیرشِ شرکت آتیه سازان عرصه تجارت نسبت به عقدِ قراردادِ صرفاً بازرگانیِ درخواستیِ انتخابیِ شخصِ متقاضیِ مراجعه کنندۀ به این شرکت  ،تمامیِ

اِقدامات و فعالیتهایِ شرکت آتیه سازان عرصه تجارت در راستای انجام درخواستِ بازرگانیِ شخصِ مراجعه کنندۀ متقاضیِ عقد قرارداد با این شرکت  ،صرفاً در قالبِ اَنجامِ مواردِ مندرج
در بندهای  ) 4 ، 3 ( :فوقُ الذِکر و فقط از طُرُقِ مختلفِ واقعیِ بازرگانی و تجاری و فقط ( بِواسطه و نیز نسبت به ) اَموال و دارائی هایِ غیرِ نقدی (منقول و غیر منقول) ،انجام می گردد .

********************************

بند 6

 .فعالیتها  ،نحوۀ اَنجامِ موضوعِ قراردادها  ،تمامیِ اَموال و دارایی هایِ شرکت آتیه سازان عرصه تجارت  ،کلیۀ سهامداران ،مدیران ،کارمندان ،کارشناسان ،مشاوران ،نمایندگان،

بازاریابان و یا هر شخص حقیقی و حقوقی مُرتَبِط با این شرکت و همچنین منابع تأمین کنندۀ بندهای فوق ،هیچگونه اِرتباطِ (مستقیم و غی ِر مستقیم) با مَواردِ ذِیل ندارند و نَخواهند داشت:
الف  .بانکها  ،مؤسساتِ مالی و اعتباری  ،شرکتهایِ سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاران (دولتی  ،خصوصی  ،داخلی و یا خارجی و غیره ).
ب  .انواع سیستم های بانکی،وام ها،تسهیالت (دولتی و خصوصی)،هرگونه مبادلۀ انواعِ پولِ نقد و یا ارز و یا آزاد و یا هرگونه واسطه گری آنها و یا سرمایه گذاری نقدی.
ج  .انواعِ اَحزاب،مدیران دولتی،بانکی،قوای سه گانه،مسئولینِ محترمِ داخلی و خارجی  :مملکتی،حکومتی،نظامی،سیاسی،قضایی ،مراجع تقلید وآیاتِ عِظام و غیره.

********************

بند 7

 .هرگونه از « مذاکرات ،توافقات (مالی یا غیرمالی) و یا غیره » با هر فردی ولو مشـاوران و نمایندگان این مجموعه و دیگر اشخاص واسطه حتی در محیط این شرکت ،ارتباطی با این مجموعه و مدیریت مربوطه ندارد و صرف ًا

توافقات با مُهـر و امضاء « مدیریـت :محـمـدرضـا مریـوانـی » دارای اعتبار و وجاهت قــانـــونــی میبـاشد و در غیر این صورت هیچـگــونـه مسـئـولـیــتـی بر عهـده این مجموعه و مدیریت مربوطه ،نمیباشد.

******************

بند 9

 .الزم به ذکر است که در این جمموعهی « بـازرگـانـی – سـرمایـهگـذاری » کام ًال مستقلِ خصوصی (شرکت آتـیهســازان عـرصـه تـجـارت) ،اصــل بر صحت اظ ـهـارات و ُحسن ن ـیـت در گـفتـار مراجعهکـننـدگان حمرتم مـیباشد؛ لـذا بدیهی اسـت که در صورت انعقاد قرارداد ،عواقب قانونی عـدم صحت اظهارات مراجعه کننده بر عهده وی
بوده و حق تعقیب قانونی برای این جمموعه حمفوظ میباشد.

************

بند 8

 .طریقهی ارتباط با ما :ارسال ( پیامکی ) مشروح درخواست بازرگانی تان به شماره تماس همراه این شرکت  ) 09198710842 ( :و درصورت نیاز ( واجب ) تماس از ساعت  12الی  14در روزهای شنبه تا چهارشنبه ( به غیر از روزهای تعطیل ) جهت تبادل اطالعات

شفاهی و در نهایت و سپس مستند به پیامک دعوتِ دریافتی قبلی از شماره همراه مذکور شرکت ،مراجعه { فقط همراه با مشاورین (حقوقی) شما } به مکان این شرکت و انجام مذاکرات نهاییِ مستندِ صرفاً بازرگانیِ حضوری با مشاوران و مدیریت.
آدرس وب سایت این مجموعه :
Marivani.org

