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ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
۲

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﻣﺮوزه ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ی راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺑﭙﺬﯾﺮد.

۳

آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟

ﻣﻮﺳﺴﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ را از

ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮس و ﺟﻮ و

اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ در
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

۴

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺪارک ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ از ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ

ﮐﺎر ﺷﺮط ﺳﻨﯽ و ﺷﺮط ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻢ دارد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ از راه رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮدازد.

از اﯾﻦ رو ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ

را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۵

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺛﻨﺎ

ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ اﻋﻀﺎ

داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز )در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت(

۱

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

دﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،از ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺪرﮐﯽ را ﻻزم دارﯾﻢ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎده ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺖ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﯿﺎز

ﺑﻪ ﻣﺠﻮز دارد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

ﻣﺪرک ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ادارات ﺛﺒﺖ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.

۲

ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ :ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺗﯽ اﻋﻢ از

ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻮارد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در

ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ.

۶

۳
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک :اﻣﺮوزه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد وارد
ﺣﻮزه ی ﮐﺎری ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ

ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ
در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺪد از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ،اﻓﺮاد از ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﮐﭙﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﺪن
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

۷

روﻧﺪ ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ادارات ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ

ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺎد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺖ زﯾﺎدی را از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺛﺒﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  irsherkat.ssaa.irاﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۸

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮورﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و

ﺳﭙﺲ وارد آن ﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺎل ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .وارد اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ از

ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در
ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ،ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ،

ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮاﻻت
ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ در اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ ی ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۹

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان

۱۰

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ

ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد و
ﺧﺼﺎﯾﺺ آن ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ی ﺗﺠﺎرت وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار

اﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮدازد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ و ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ آن ﻫﺎ وارد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

۱۱

ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دو اﻟﯽ ﭘﻨﺞ

ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎدی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺎن
ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

۱۲

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ و ﺷﺮﮐﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در
ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اوراق و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در

دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

۱۳

ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ
در ﺳﺎﯾﺖ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

۱۴

ورود ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ) ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ(
وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
وارد ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﮔﺮوه و زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی اوﻟﯿﻪ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﮐﻞ
وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ی ﺷﺮﮐﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻌﻼم ﮔﯿﺮی

۱۵

ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ

۱۶

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﭘﯿﮕﯿﺮی

ﮐﺮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﻣﺪارﮐﯽ را دال ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ،

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺛﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ

دادﯾﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و از
آن اﺳﺘﻌﻼم ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

۱۷

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ راﯾﮕﺎن

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺮد؟

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ

اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۸

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪارک،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ادارات ﺛﺒﺖ
وارﯾﺰ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﻣﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺛﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ را

ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻮدﺟﻪ ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺪارﯾﺪ،
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

۱۹

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﻣﯽ را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﻮق ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ و

ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ی ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
و آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

