
 ! آمدید خوش پارس اس ام سی به

 به نیاز ایران، در مختلف های حوزه در تجاری فعالیت و گذاری سرمایه مساعد فضای آمدن فراهم و ها تحریم شدن برداشته با

 بین حقوقی دفتر اولین پارس اس ام سی .است گشته دوچندان المللی بین تجارت حوزه در تخصصی حقوقی مشاوره از رداریبرخو

 به مشاوره ارائه آماده خارجی و ایرانی مجرب وکالی تخصص از گیری بهره با و کرده کار به آغاز تهران در که است المللی

 سایر از المللی بین حقوقی دفتر یک عنوان به را پارس اس ام سی که آنچه .است ارجیخ گذاران سرمایه و تجار ایرانی، شرکتهای

 مختلف نقاط در حقوقی دفتر 60 در حقوقی، کارشناس 3200 از متشکل قوی ای پشتوانه از گیری بهره سازد، می متمایز دفاتر

همچنین و خارجی گذاران سرمایه متبوع کشورهای و ایران تجاری فضای و فرهنگ با آشنایی موکلین، نیاز از عمیق درک دنیاست

 .است افزوده پارس اس ام سی های ویژگی بر آلمان – ایران بازرگانی اتاق قلب در حقوقی دفتر این استقرار

ایرانی های شرکت برای ای مشاوره خدمات

:نماید ارائه ای مشاوره خدمات ذیل های حوزه در ایرانی های شرکت به تواند می پارس اس ام سی

 غربی صنعتی کشورهای در خصوصا بازار به ورود در رایزنی •

اروپا و آلمان در خصوص به المللی، بین شرکای با تجاری مذاکرات در پشتیبانی  •

 ونچرز جوینت عدالت، سهام شرکت، تملک مالکیت، و ادغام •

  FIPPA) مجوز (گذاری سرمایه از حمایت مجوز شامل گوناگون، های تاییدیه حصول و ثبت شرکت، تاسیس •

 الملل بین تجارت حقوق کلی طور به و توزیع، و تجاری نمایندگی حقوق •

 المللی بین داوری های دیوان و داخلی محاکم نزد دعاوی پیگیری و حقوقی مشاوره •

 ویزا کار، نیروی اعزام مهاجرت، قوانین کاری، مجوزهای •

 زیستی، علوم توسعه، و ساز و ساخت ،...( گاز برق، آب،) شهری خدمات و انرژی مانند تجاری های بخش در مشاوره •

غیره و مصرفی محصوالت تولید و ورزش، و تفریحات ها، هتل

.دکن گفتگو و بحث مشخصتان نیازهای یا و نظر مورد های گزینه خصوص در شما با تا است آماده زمان هر در پارس اس ام سی تیم


