به عنوان یک شرکت ایرانی ،به چشم انداز ارائه شده توسط کشورهای صنعتی بین المللی عالقه مندید؟ در جستجوی شرکا
یا سرمایه گذاران بین المللی برای گسترش تجارت خود در ایران هستید؟
سی ام اس پارس اولین شرکت حقوقی بین المللی است که برای حمایت از شما ،دارای دفاتر اختصاصی و تیمی از وکالی
مجرب ایرانی در ته ران است که فعالیتش را در دوران فرا برجام توسعه داده است .گروه وکال و مشاوران حقوقی ما در
ایران عالوه بر صاحبان صنایع و شرکتهای ایرانی ،به گروهای تجاری و شرکتهای چند ملیتی از کشورهای مختلف نیز
خدمات حقوقی ارائه می کند .دفتر سی ام اس پارس که در قلب تجاری پایتختمان واقع شده است به شرکتها و سرمایه
گذاران در خصوص مسائل حقوق ایران  ،توسط وکالی کارآزموده ای که مجوز فعالیت در ایران را دارند ،مشاوره
می دهد.
سی ام اس پارس توانست به سرعت توانمندی های قابل توجه ایران را در راستای سرمایه گذاری بین المللی و ارتباطات
بازرگانی شناسایی کند و با اطمینان کامل از ظرفیت های بالقوه و بومی کشورمان در کوتاه ترین زمان در ایران استقرار
یابد.
وکالی سی ام اس پارس متخصص در حوزه حقوق ایران و حقوق بین الملل هستند.در حوزه پروژه های سرمایه گذاری
در ایران ،ما به پشتوانه ارتباطات وسیع بین المللی با بیش از  70دفتر حقوقی سی ام اس در سراسر دنیا و همچنین با تکیه
بر دانش بومی وکالی ایرانی از تجربیات فراوانی برخوردار هستیم .
عالوه بر این  ،سی ام اس پارس سابقه قابل توجهی در ارائه مشاوره به شرکتهای ایرانی در جهان ،از جمله در اروپا و
آلمان را در کارنامه خود ثبت کرده است.
فرصت ها برای انجام تجارت موفق در ایران هم اکنون بیش از پیش فراهم شده است .این فرصت ها هم برای صادرات
از ایران به ویژه صادرات کاال و سرمایه گذاری در خارج از کشور ،و همچنین برای واردات کاالهای صنعتی و به
خصوص سرمایه گذاری در ایران است که تا به حال مشمول تحریم بوده اند .بالفاصله پس از لغو تحریم ها علیه ایران،
ورود به بازار ایران به عنوان یکی از جذابترین بازارهای خاورمیانه توجه خریداران و سرمایه گذاران بین المللی را به
خود جلب کرد.
کشورمان ایران جمعیتی نسبتا جوان با سطح تحصیالتی باالتراز متوسط دارد .با در نظر گرفتن این شرایط  ،آمار و تخمین
ها حکایت از آن دارند که با برداشته شدن تحریم ها علیه ایران  ،اقتصاد ایران رشد قابل توجهی خواهد داشت.
ما وکالی ایرانی سی ام اس پارس با بهره مندی از تجربه بین المللی خود ،همراه با درک ملی و مذهبی از کشورمان خود
را موظف می دانیم که مسیر تجارت و موفقیت موکالنمان را بیش از پیش هموار سازیم.

