
Diaku Legal Instituteارائه دهنده خدمات حقوقی و اداری 

ثبت اختراع : 
گواهينـامه اختـراع ، سندی است كه اداره مالكيت صنعتی 

برای حمايت از اختراع صادر میكند و دارنده آن میتواند از 

حقـوق انحصـاری بهـره  منـد شـود. 

اختـراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه برای اولين بار فرآيند 

يا فرآورده  ای خاص را ارائه میكند و مشكلی را در يك حرفه ، 

فن ، فنـاوری ، صنعـت و مانند آنهـا حـل می نمايد. 

موسسه حقوقـی دیاکـو خدمات ویژه ای را برای مخترعین و موسسه حقوقـی دیاکـو خدمات ویژه ای را برای مخترعین و 

مبتکرین دارد ، با ما تماس بگیرید و از خدمات ارزشمند ما 

بهـره منـد شـوید . 

ثبت صورتجلسات شرکت ها : 
شرکتها بعد از ثبت ممکن است نیاز به تغراتی داشته باشند 

، که این تغرات توسط اعضای هیئت مدیره و طی یک 

صـورتجلسـه قانـونی به ثبت میرسنـد .  

- برخـی از این صورتجـلسات به شـرح ذیـل است : 

1. ورود و خروج اعضاء  2. نقل و انتقال سهام  3. الحاق و . الحاق و 
یا تغر موضوع فعالیت  4. تغـر آدرس   5. تغر نام 
شـرکت  6. افـزایش و یا کاهش سرمایه  7. تعن اعضای 

هیئت مدیـره و مدیرعامـل  8. انحـالل شـرکت 

جهت تهیه ، تنظیم و ثبت صورتجلسات شرکتها با همراهی 

برترین مشـاورین حقوقی در کنـار شمـا عزیزان خواهیم بود. 
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ثبت عالمت تجاری : 
اگر محصولی را تولیـد می کنید موظف هستید که نام و 

نشان تجاری محصول را ثبت نمائید و اگر فروشگاهی دارید 

که در آن محصوالت و یا خدماتی را ارائه می کنید جهت 

جلوگیری از سوء استفاده و یا شـکایات احتمالی بایستی نام 

فروشـگاه تان را ثبت کنیـد . تنهـا راه محافظـت از ارزش 

افزوده برند و نشـان تجـاری تان ، ثبت قانونـی آن است . 

برترین مشاورین عالئم تجاری را گرد هم آورده ایم تا بتوانیم برترین مشاورین عالئم تجاری را گرد هم آورده ایم تا بتوانیم 

بهتـرین راه حـل ها و پیشنهـادات را به شما ارائه دهیم . 
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پلمپ دفاتر مالی : 
به منظور بررسی وضعیت حسابها و اخذ مالیات، کلیه شرکتها 

و یا موسسات اعم از فعال یا غیر فعال که به ثبت می رسند، 

مکلف به  اخذ دفتر پلمپ شده می باشند.این دفاتر به این 

دلیل به دفاتر پلمپ معروف هستند که صفحات این دفاتر در 

اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند. 

 دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 

قبل، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری، امضاء و پلمپ گردند.  

شما می توانید کلیه امور اداری و پیگیری های الزمه در شما می توانید کلیه امور اداری و پیگیری های الزمه در 

خصوص اخذ پلمپ دفاتر مالی را به کارشناسان موسسه 

حقوقی دیاکو بسپارید . 
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کد اقتصادی : 
کـد اقتـصـادی ، شماره ای است که مطابق قانون برای 

اشخاص حقیقـی و حقوقی صادر و  جهت شناسایـی شرکتها 

و اشخاص در واحد مالیاتـی استفاده می شود.  

بر این اساس ، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی 

شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند. 

جهت سهولت کار دریافت کد اقتصادی می توانید کلیه امور جهت سهولت کار دریافت کد اقتصادی می توانید کلیه امور 

اداری و پیگیری های الزمه را به ما بسپارید ، در اسرع وقت 

کـد اقتصـادی شما را اخذ و در اختیارتان خواهیم گذاشت . 
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ثبت شرکت : 

ثبت شرکت ، نقطه شروع یک کسب و کار است 
  

اعتبـار مضـاعف ، بهره منـدی از مـزایای دولتـی و وام های 

بانکـی ، برنـدسـازی مانـدگـار ، شرکـت در مناقصـات و ... 

از مـزایای ثبت شرکت است . 

معموال شرکتـها با موضوع فعالیت تولیدی ، بازرگانی و یا معموال شرکتـها با موضوع فعالیت تولیدی ، بازرگانی و یا 

خدماتـی به ثبت میـرسند . برخی از امور غیرتجـاری را هم 

می توان با عنـوان موسسـه ثبت نمود . 

با کمک برترین مشـاورین حقوقـی ، جهت ثبت انواع 

شـرکـت و موسسه غیـر تجـاری در خدمـت شمـا هستیـم . 
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کارت بازرگانی :  
طبـق قوانیـن تنهـا بازرگانانـی می تواننـد در حوزه واردات و 

صـادرات فعالیـت نماینـد  که دارای کـارت بازرگـانی باشند. 

ما به عنوان مشاور کلیه امور اداری و ثبت نام کـارت بازرگانی 

را عهـده دار خواهیـم بود و در اسـرع وقـت می توانیـد 

کـارت بازرگانـی تان را اخـذ نمائید . 

خدمات موسسه دیاکـو در این حوزه به شرح زیر می باشد : 

1. اخـذ کـارت بازرگـانی 
2. تمـدید کـارت بازرگـانی . تمـدید کـارت بازرگـانی 

3. اخذ کارت عضـویت اتاق بازرگـانی 
4. تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی 

5. مشاوره تخصصی در حوزه فعالیتهای اتاق بازرگانی 
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ثبت طرح صنعتی : 
آیا می دانستید اگر طرح جدیدی برای محصوالت تولیدی 

خود ایجاد کرده اید یا بسته بندی منحصر به فردی ابداع 

کرده اید قبل از افشا باید آنرا ثبت نمائید؟ هر تغر در شکل 

ظاهر یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی 

شما گردد و باعث جذابیت محصوالت شما  برای مصرف 

کننده شود را قبل از افشا ، بهتـر است ثبت نماد تا جلـو 

سـوء استفـاده رقبای خارجی و داخلی در بازارهای هدف 

گرفته شود. با ثبت طرح صنعتی شما می توانید به راحتی گرفته شود. با ثبت طرح صنعتی شما می توانید به راحتی 

جلوی واردات یک محصول که تقلیدی از طرح تولیدی ثبت 

شده شما است را بگیرید.  

با مشاوره صحیح و ثبت به موقع ، از ابتکارات و طرح های 

خود دفاع نموده و حق استفاده آن را انحصاری کنید .  

9 وکـالـت : 

مشـاوره حقـوقی و قبول وکـالت در دعـاوی :  
حقوقی ، کیفری ، ملکی و ثبتی ، خانواده و ...
بهترین راه حل مشکالت ثبتی امالک و موفقیت در پرونده بهترین راه حل مشکالت ثبتی امالک و موفقیت در پرونده 

های مرتبط از قبیل : رفع تصرف عدوانی ، خلع ید ، وضع ید 

، تخلیه و مسائل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و 

کمیسیون های ماده 55 و ماده صد شهرداری و ماده 12 
زمین شهری و ... مشاوره با وکالی پایه یک و مجرب موسسه 

حقوقـی دیاکـو می باشد . 

در خصـوص مشکـالت حقوقـی و اقـامه دعـوا یا طـرح در خصـوص مشکـالت حقوقـی و اقـامه دعـوا یا طـرح 

شکایت بهتر است قبـل از هرگـونه اقدام  با وکالی متخصص 

موسسـه حقوقـی دیاکـو مشـورت کنیـد . 

8 جواز تاسیس صنایع : 
جـواز تاسـیس مجـوزی است که به موجب آن به دارنده 

جواز اجازه داده میشود در چارچوب طرح مورد تصـویب 

وزات صنـایع و معـادن نسبـت به احداث واحـد تولیـدی 

مـورد نظـر اقـدام نمـاید. 

چنانچه قصـد راه اندازی کارگاه و یا کارخانه تولیدی دارید ، چنانچه قصـد راه اندازی کارگاه و یا کارخانه تولیدی دارید ، 

بهتر است در تمامی مراحل کار با مشاورین ما در ارتباط 

باشید و مطمئنا می توانیم از ابتدای کار که همان اخذ جواز 

تاسیس است تا پایان کار که دریافت پـروانه بهـره برداری 

است ، همـراه تان باشیم . 

ما با همراهی برترین مهندسین مشاور ایران ، جهت ارائه 

خـدمات در این حـوزه در کنـار شمـا هستیـم . 
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