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دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺪﻧﺒﺎل
اﯾﺪه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺖ .
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای  ،ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺷﻮاری ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺛﺒﺘﯽ زﺑﺪه را
در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎدری ﺣﺮﻓﻪ ای در اﻣﻮر ﺛﺒﺘﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از وﮐﻼی ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ  ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﺷﺪن و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎری دﺷﻮار ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ:
ﺷﺮﯾﮏ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.– ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
– ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺪآدرس ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﮐﻨﯿﺪ– ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺪ
– ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺎ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺪ
– ﺷﻌﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
– اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
– ﭼﺎپ آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪﺧﺐ ﺣﺎﻻ در ﻫﺮ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﮔﺮ ﺳﻮال ﯾﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ دارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ

رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ آدرس  www.sabtkarimkhan.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ و ﺳﻮال ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  021-87146و ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﻫﺎی  09101409081و
 09101409086ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺪ.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﯾﮏ ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺳﺖ و
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮارد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺑﺮان  ،ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﻣﻮر ﺛﺒﺘﯽ  ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ در اﻣﻮر زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود،ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم  ،ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص و …ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ اﻋﻢ از ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻻﺗﯿﻦ ،ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺎرﺳﯽ  ،ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری و…– اﺧﺬ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻘﻮﻗﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ– اﺧﺬ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺧﺬ اﻧﻮاع اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

