آئیننامهی هویتی و فعالیتی شرکت بازرگانی آتیهسازان عرصه تجارت
(با مسئولیت محدود به شماره ثبت  ۳۸۹۳۷۲تهران و شناسۀ ملی ،1۰۳۲۰۳۹۹۳1۷ :به مدیریت عاملی محمدرضا مریوانی و سرمایهی ثبتی ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :ریال)

***

بند . ۱-موضوع فعالیت تجاری مندرج در اساسنامه شرکت آتیهسازان عرصه تجارت :خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تأمین کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و مشارکت
و همکاری و مشاوره و اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع عقد قرارداد و مشارکت با مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانهای دولتی و

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

کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع ،داللی و حقالعمل کاری و نمایندگی تجاری ،بازاریابی غیرهرمی و

غیرشبکهای در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم.

بند . ۲-شررررکت آتیهسرررازان عرصررره تجارت ،شررررکتی اسرررت (صررررفا ص بازرگانی ،خصررروصررری و عادی) که تمامی فعالیتهای آن فقط در قالبهای مختلف و ترکیبی و واقعی بازرگانی و
تجاری ،موضررروع فعالیت اسررراسنامه ،آئیننامهی هویتی و فعالیتی ،توافقنامه و قراردادهای (تیپ) بازرگانی و مربوط به این شررررکت و کامال ص منطبق با مفاد و شررررایط مواد قوانین
ن ِعندَ و
ش ُطهم
مدنی ،بالخُصرررروص مواد «  » ۲۳۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۱۹ ، ۱۹۰ ، ۱۰قسررررمت اخیر مادهی  ۵۱۵قانون آئین دادرسرررری مدنی({ ،قائدهی فقهی« :المؤمِنو َ
ن تِجارَ ً
اض م ّنک و »)} و تمامی مفاد
ن آمَنووا ال تَأکولووا اَموالِک و ب َینَک و بِالبامِل ا ِ ّال اَن تَکو َ
كريمه« :اوهفوا بِالعوقود» ،آیه شرررریفهی بیسرررت و نهس سرررورهی مبارکهی نسررراء« :یا اَی و َا اَلَذی َ
ت عَن تَط ٍ
باب هفتس قانون آئین دادرسررری مدنی مصررروب  ۱۳۷۹/۰۱/۲۱مربوط به انجام داوری و با رعایت و توافق نسررربت به تمامی مندرجات و شررررایط مادهی  ۴۶۹باب هفتس آئین دادرسررری

» ،آيهی

مدنی و غیرهی مربوط به قوانین تجارت و بازرگانی جمهوری اسالمی ایران میباشد.
بنُُُُد . ۳-شرررررکت آتیهسررررازان عرصرررره تجررررارت ،بررررا همکرررراری واحرررردهای حقرررروقی ،بازرگررررانی ،مررررالی و مرررردیریتی ،کارشناسرررران و مشرررراوران داخلرر ر ی خررررود ،فعالیتهررررای صرررررفا ص
بازرگانی خود را در امور ذیل انجام میدهد:

صوَر مختلف :نقدُ مدتدار ،مدتدار ،معاوضه (یا ترکیبی بازرگانی از این ُ
الف :خرید ،فروش ،پیشخرید ،پیشفروش ،مشاوره ،همکاری ،واگذاری [ به ُ
صوَر) ] ،تهاتر،

بازاریابی ،حَق ُالعَمَل کاری ،داللی ،معاوضه ،مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در راستای تکمیل ،راهاندازی و یا توسعه انواع زمینههای :ساختوساز امالک و
مستغالت ،تولید ،خدمات ،مخترعین ،کارآفرینان ،بازرگانان و تُج ّار ،پروژهها ،باشگاهها ،تیسها و یا مراکز [ پزشکی و درمانی (بالخصوص :زیبایی ،دندانپزشکی و  ،...علمی،
آموزشی ،ورزشی ،تفریحی ،توریستی ،اقامتی و غیره) ] ،سرمایهگذاری صرفا ص غیرنقدی ،اعطاء و اخذ نمایندگی تجاری و غیره.

ب :ترکیبی از چند عنوان فوق ُ الذکر در یکی از قراردادهای تیپ و مربوط به شرکت آتیهسازان عرصه تجارت و بر اساس توافقات فی مابین.

بند . ۴-فعالیتهای مندرج در بند  ۳فوق ُ الذکر فقط (به واسررررررطه و نیز نسرررررربت به) انواع موارد داخلی و خارجی ذیل و در داخل و خارج از کشررررررور ،صررررررورت میگیرد :اموال و
دارائیهای منقول و غیرمنقول (همگی صررررررررفا ص غیرنقردی) از قب ریل امالک و مسرررررررتغالت (با هر نوع کاربری و اسررررر رنراد مالک ریت قانونی) ،کاالها و تول ریدات و خدمات ،سرررررررهم ریه و ریا
حوالههای انواع {اموال و دارائیهای قانونی منجمله :امالک و مسررررتغالت ،کاال و یا خدمات ،اتومبیلهای سرررربس و سررررنگین ،ماشررر ینآالت راهسررررازی و یا صررررنعتی ،وسررررایل نقلیه
سررررررنگین حملونقل درون و برونشررررررهری ،معادن ،محصرررررروالت معادن ،انواع خدمات( :تفریحی ،توریسررررررتی ،گردشررررررگری ،علمی ،آموزشررررر ی ،ورزشررررر ی ،اقامتی ،هتل ،جراحی،
دندانپزشکی ،جراحی زیبایی ،حقوقی و غیره)} ،انتقال مطالبات قانونی شرکت آتیهسازان عرصه تجارت از اشخاص ثالث و یا غیره ( -همگی صرفا ص غیرنقدی).

بند . ۵-در صرورت اعالم پذیرش شررکت آتیهسرازان عرصره تجارت نسربت به عقد قرارداد صررفا ص بازرگانی درخواسرتی انتخابی شرخ متقاضر ی مراجعهکننده به این شررکت ،تمامی
مراجعهکنندهی متقاضر ی عقد قرارداد با این شرررکت ،صرررفا ص در قالب انجام
اقدامات و فعالیتهای شرررکت آتیهسررازان عرصرره تجارت در راسررتای انجام درخواسررت بازرگانی شررخ

موارد مندرج در بندهای  ۳و  ۴فوق ُ الذکر و فقط از ط ُ ُرق مختلف واقعی بازرگانی و تجاری و فقط (به واسرطه و نیز نسربت به) اموال و دارائیهای غیرنقدی (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 شخ
ندارند و نخواهند داشت:

حقیقی و حقوقی مرتبط با این شرکت و همچنین منابع تأمینکنندهی بندهای فوق ،هیچگونه ارتباط (مستقیس و غیرمستقیس) با موارد ذیل

الف  :بانسها ،مؤسسات مالی و اعتباری ،شرکتهای سرمایهگذاری و یا سرمایهگذاران (دولتی ،خصوصی ،داخلی و یا خارجی و غیره).

ب  :انواع سیستسهای 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 عظام و غیره.

بند  . ۷هرگونه از « مذاكرات ،توافقات (مالی یا غیرمالی) و یا غیره » با هر فردی ولو مشرررررررررررراوران و نمایندگان این مجموعه و دیگر اشررخاص واسررطه حتی در محیط این شرررکت،
ارتباطی با این مجموعه و مدیریت مربوطه ندارد و صرفا ص توافقات با م ُهررر و امضاء « مديريررت :محررمرردرضررا مريرروانر ی » دارای اعتبار و وجاهت قررررانررررررونرررری میبرراشد و در غیر این
صورت هيچرگررونره مسرئرولريررتری بر عهرده اين مجموعه و مديریت مربوطه ،نمیباشد.

بند  . ۸الزم به ذکر است که در این مجموعهی « بررازرگررانر ی – سرررمایررهگررذاری » کامال ص مستقل خصوصی (شرکت آتر یهس رررازان عرررصرره تررجررارت) ،اص رررل بر صحت اررررهررارات و ح ُسن

نرر رریرررت در گرررفترررار مراجعهکرررننررردگان محترم مر یباشد؛ لرررذا بدیهی اسرررت که در صورت انعقاد قرارداد ،عواقب قانونی عررردم صحت ارهارات مراجعه کننده بر عهده وی بوده و حق
تعقیب قانونی برای این مجموعه محفوظ میباشد.

بند  . ۹طریقهی ارتباط با ما :ارسال پیامکی مشروح درخواست بازرگانیتان به شماره تماس همراه این شرکت «  » ۰۹۱۹۸۷۱۰۸۴۲و درصورت نیاز (واجب) ،تماس از ساعت  ۱۲الی

ت دریافتی قبلی از شماره همطاه مذکور شطکت،
 ۱۴در روزهای شنبه تا چ ارشنبه (به غیر از روزهای تعطیل) جهت تبادل اطالعات شفاهی و در نهایت و سپس مستند به پیامک دعو ِ
مراجعه فقط همطاه با مشاهرین (حقوقی) شما به مکان این شرکت و انجام مذاکرات نهایی مستند صرفا ص بازرگانی حضوری با مشاوران و مدیریت.
ادامه در صفحه دهم 

***
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حم
ب
اق ل توجه متقاضیان ترم هرگوهن « مذاکره ،مراجعه و عقد قرارداد » و غیره با شرکت آتیهسازان ع رصه تجارت

هطگونه پذيطش ج ت مطاجعه ،صطفُا ً با هماهنگی مستند قبلی ه همطاه با مشاهريُن (حقوقی) شما
ه تن ا از مطیُق ارتباط با شُماره تلفُنهای ثُابت ذیل مقُدهر است ه هطگونه هماهنگی با شماره
تلفنهای همُطاه اشخاص ثُالث ه ارتبُاط از مطیق شبکههُای مجازی ،م ِالک قطار نخواهد گطفت:

 ۰۲۱-۲۶۱۳۱۹۹۷و ۰۲۱-۲۶۱۵۲۰۸۸

مطالعه قسمتهای « اخبار  ،آئیننامه هویتی ه فعالیتی ،فايل هفت بطگی مطبوط به متقاضيان مطاجعه به شطکت آتیهسازان عطصه تجارت » از
وبسایت  MARIVANI.ORGو مندرج در صفحات شبکههای مجازی این شرکت (اینستاگرام و تلگرام) به نشانی @AtiyeSazanArsehTejarat
که به طور کلی حاوی « هشدارها ،تذکطات ،بخشی از تع دات ،عناهین ه نحوه هاقعی فعالیتهای این مجموعه و غیطه » میباشند ،برای تمامی
متقاضیان و مراجعهکنندگان و اشخاص طرف قرارداد با شرکت آتیهسازان عرصه تجارت (جزء الینفس تعهدات طرفین) ،الزامی است.
امضاء کننده ی این برگه با امضاء خود اقرار مینماید که هطگونه ادعائی در مورد عدم آگاهی از مفاد « این بطگه » و نیز « متون تیپ خام
قطاردادهای این شطکت » و قوانین و یا اضططار و یا اکطاه و یا اشتباه باطل است و مسموع نخواهد بود و با کمال صحت و سالمت روانی اقدام
به مراودات تجاری و حقوقی با شرکت آتیهسازان عرصه تجارت نموده است و حق هرگونه ادعائی حتی به تضرر را در کلیه مراحل مراودات با
شرکت مذکور و نیز تمامی خیارات مختلف را از خود سلب و ساقط مینماید.
امضاء کنندهی این برگه عالوه بر اقرار ،متعهد نیز میگردد که در کلیه مراحل از ابتدا تا انتهای روند مراجعه ،تقاضا و یا قرارداد و یا اجرا و
یا غیره ،کلیه مدارک و مستنداتی که به رؤیت شرکت آتیهسازان عرصه تجارت میرساند و یا تحویل میدهد ،صحیح و واقعی و اصل و بدون
هیچگونه تخلف باشد و اقرار مینماید که در صورت ارائه هرگونه « اظ ارات ،اهراق ،اسناد و یا غیطه » غیرواقعی و یا جعلی « به هط صورت و
حتی عدم امالع » ،به منزله انجام مانور متقلبانه است و این موضوع اساس اثبات جرم کیفری بوده و شرکت آتیهسازان عرصه تجارت مجاز
است اقدامات قانونی و قضائی و یا غیطه علیه متخلف را انجام نماید.
هرگونه از « مذاكرات ،توافقات (مالی یا غیرمالی) و یا غیره » با هط فطدی هلو مشُاهران ه نمایندگان این مجموعه ه دیگط اشخاص هاسطه و یا
غیطه حتی در محیط این شرکت ،ارتباطی با این مجموعه و مدیریت مربوطه ندارد و صرفا ص توافقات مکتوب و با م ُهر و امضاء مدير عامل شرکت
آتیهسازان عرصه تجارت « :محمدرضا مطيوانی » ،دارای اعتبار و وجاهت قررانرررونرری میبراشد و در غیر این صورت هيچگونه مسئولیتی بر عهرده
اين مجموعه و مديریت مربوطه ،نمیباشد .قابل ذکر است که هطگونه پطداخت هجه ه یا امثال

ه یا غیطه به کادر دفتط و یا مشاهرین و یا

کارشناسان و یا نمایندگان و یا بازاریابها و یا غیطه تحت هر عنوانی غیطقانونی بوده و پرداختکننده و نیز دریافتکننده هر دو « مجطم »
هستند و قابلیت پیگیطی کیفطی برای این شرکت دارد و این حق برای شرکت آتیهسازان عرصه تجارت محفوظ است.
الزم به ذکر است که در این مجموعهی « بازرگانی – سطمایهگذاری » کامال ص مستقل خصوصی (شطکت آتیهسازان عُطصُه تجارت) ،اصل بر
صحت [ اظ ُارات ،اسناد ه یا اهراق ارائهشده ،ح وسن نیُت در گفتار ] مراجعهکنندگان محترم میباشد؛ لذا بدیهی است که در صورت انعقاد
قرارداد ،عواقب قانونی عردم صحت موارد مذکور بر عهده شخص مطاجعهکننده (شخ طرف قرارداد) میباشد و حق تعقیب قانونی برای شرکت
آتیهسازان عرصه تجارت محفوظ است؛ ضمنا ص ارائه هرگونه [ درخواست ،اسناد ،اهراق ،مدارک و استعالمات و یا غیطه ] صرفا ص در جهت بررسی
اولیه و امکانسنجی و تحقیقات توسط شرکت آتیهسازان عرصه تجارت بوده و هیچگونه تعهدی نسبت به عقد قرارداد و یا غیره برای شرکت
آتیهسازان عرصه تجارت ایجاد نخواهد کرد و این شرکت برای قبول و یا رد درخواستها کامال ص مختار است.

انتقادها و یا پیشنهادات و یا گزارشها صرفا ص از طریق ارسال پیامس به شماره تلفن همراه  ۰۹۱۹۸۷۱۰۸۴۲قابل بررسی میباشد.
امضاء و اثر انگشت  /مهر
شخ

متقاضی  /طرف قرارداد

صفحه  ۲از ۲

امضاء و اثر انگشت و کد ملی و شماره تماس

امضاء و اثر انگشت و کد ملی و شماره تماس

نام و نام خانوادگی شاهد

نام و نام خانوادگی شاهد

