
بسمه تعالی

ن سال تجربه در امور حقویق مرب وط به ثبت شرکتها با داشت30با تهران ثبت 
ثبتی و مالی را به صورت همواره خدمات باتجربه،اکدری متخصص و مشاورانی 

.باال به هم می هنان گرامی ارائه می دهدکیفیت با  آنالی ن 

 موسساتانواع شرکت و ثبت
یل شرکت به معنای اجتماع دویا چندنفر می باشد که برای هدف مشترک یک سازمان را تشک

خی ریه و غی ر تجارتی، برای مقاصد غی ر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادب ی یا امور موسسات . دهندمی
.شودمیامثال آن تشکیل 

:انواع شرکت های تجاری عبارتند از 
سهامیهایشرکت1.
شرکت با مسئولیت محدود 2.
نسب ی شرکت 3.
شرکت تضامنی 4.
شرکت های مختلط سهامی 5.
شرکت های مختلط غی ر سهامی6.
شرکت های تعاونی7.



انجام کلیه امور تغیی رات
موسساتوشرکتها 

هی اعم از تنظیم و ثبت صورتجلسه ، انتشار آگ
د از ها باییا تصمیمات شرکتتغیی رات ... دعوت و 

وطه لحاظ اقنونی حتما در اداره ثبت شرکتهای مرب 
.  ثبت شود

اری ثبت برند و عالئم تج
حقیقی و حقویق 

ماد، منحصر به فرد، نشانه، نطراحی تجارینام 
وی ریکه تصاست  کلمه، یا ترکیب ی از ای ن موارد 

.کندمیدر ذهن تداعی را 

 م برند و عالئنقل و انتقال
تجاری

ل به در صورتی که مالک تمای،برندبعد از ثبت 
،باشدانتقال سند خود به دیگری را داشته 

.می تواند ایناکر را انجام دهد

خدمات مالی و مالیاتی
اخذ کداقتصادی و مشاوره و اخذ امور 

از اظهارنامه مالیاتی ، ارزش اعم حسابداری 
افزوده ، نقل و انتقال سهام در دارای ی ، 

(.. معامالت فصلی و 



 بازراگنیاخذ اکرت
و صادراتبازراگنی برای امور واردات و رتاک

.استبسیار مهم همچنی ن ثبت برند التی ن،

 اخذ دافتر پلمپ
درشود بایدمیانجام ثبت شرکتکهزمانی  

.پلمپ دافتر تجاری اخذ شود،ابتدانهما

اینماد
که توسط وزارت صنعت و مجوزیست  اینماد
به( مرکز توسعه تجارت الکترونییک ) معدن 

و یک نوع می شودکسب واکرهای مجازی ارائه 
.اشداستاندارد مهم کسب و اکرهای اینترنتی می ب

 ثبت اختراع و طرح
صنعتی

رای نتیجه فکر فرد یا افراد است که باختراع 
اولی ن بار فرایند یا فرآوردهای خاص را ارائه 

حرفه، فن، یک درمیکند و مشکلی را 
.فناوری، صنعت و مانند آنها را حل مینماید



گرید انواعاخذ
گرید پیماناکری▪
مشاورهگرید▪
گرید انفورماتیک▪

تهران سایتاپلیکیشن، سامانه تخصصی تهران ثبت افتخار دارد با 
ماره و همچنی ن ارتباط مستقیم از طری ق خطوط تلفن ثابت به شثبت

ه دامنه فعالیت خود را در سطح کشور گسترش داد021-43902000ی 
تیار و تسهیالتی را جهت انجام امور ثبتی شرکتها و افراد حقویق در اخ

ر اکربران قرار دهد که هموطنان عزی ز بتوانند از ای ن خدمات در سراس
.  کشور با استفاده از تلفن همراه خود ای ن امور را مدی ریت نمایند

مشاوره در تهران ثبت همیشه رایاگن است
بگی ریدتماسبا ما

43902000-021

تخدماسای ر
اکرت پیماناکری شهرداریاخذ  ▪
اخذ صالحیت ایمنی اکر ▪
اخذ پ روانه کسب از اتحادیه ها و اصناف▪
,  اخذ مجوز مشاغل خانیگ از وزارت تعاون▪

اکر و رافه اجتماعی 
اخذ پ روانه کسب و اکر اینترنتی  ▪
اخذ ای زو ▪
اخذ بارکد ▪
ره اخذ مجوز برای شعبه های فروشاگه زنجی ▪

ای ی

https://tehransabt.com/
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