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 ورود به بازار ایرانسمینار 

 
یزان م برای ورود به بازار ایران  تجار و سرمایه گذاران خارجییکی از دغدغه ها و عوامل اصلی در تصمیم گیری 

ان میزان شناخت آنها از حقوق باشد. در این می شناخت وآگاهی از سیستم حقوقی ایران در حوزه های مختلف می

میناری  بدین منظور  س ، حقوق مالیاتی و حقوق سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.کار

حقوقدانان  از و برگزار ۵۹۳۱تیر ماه  ۵۱مورخ  در شهر میلان ایتالیا  ECA Italiaبه میزبانی شرکت ایتالیایی 

دعوت به عمل آمده تا در این خصوص توضیحاتی را برای خارجی فعال در زمینه حقوق کار و سرمایه گذاری 

شرکتهای ایتالیایی که مایل به ورود به بازار ایران و یا همکاری با شرکتهای ایرانی در پروژه های سرمایه گذاری 

 می باشند، ارایه نمایند. 

ر احمد ، آقای دکتموسسه وکلای بین المللی بیان امروزشریک موسس سیه سید صدر  خانم ان به همین منظور 

وقی بین فر از دفتر حقویلیامز و خانم دکتر مهناز مهرینخوانساری از دفتر حقوقی بین المللی واتسون فارلی و 

 انم صدر خ  ن سمیناردر ای المللی دکتر بهروز اخلاقی و همکاران به عنوان سخنران در این نشست شرکت داشتند.

. ایشان دنمهاجرت اتباع خارجه به منظور اشتغال در ایران پرداخت از منظر ایران به تحلیل ابعاد مختلف حقوق کار

برای متخصصین و مدیران شرکتهای خارجی و نیز استخدام متخصصین مربوط به تنظیم قراردادهای کار را  ینکات

ایر س .بیان داشتندداخلی توسط شرکتهای خارجی در قالب حقوق کار ایران و نیز قراردادهای پیمانکاری 

و  روشهای حلتجدید پروانه کار و  ، تمدید واخذ ویزای کار و پروانه کار موضوعات مورد بحث شرایط و نحوه

ی  و خارجگذاری سرمایه  مزایای ان در خصوصدیگر سخنرانافات بر اساس حقوق کار ایران بود. فصل اختل

حقوق مالیاتی حاکم بر تجارت و سرمایه گذاری در با اندک مروری بر روش های کلی سرمایه گذاری در ایران 

 بیمه های ناشی از قرارداد کار پرداختند. نیز وایران  
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ن دست نشان از علاقمندی شرکتهای خارجی برای ورود به بازار ایران و توسعه سرمایه برگزاری نشستهایی از ای  

راهنمایی و روشن گری که در خصوص قوانین و باگذاری خارجی و ارز آوری برای کار در بازار ایران دارد که 

 سازد. از طرف وکلا و حقوقدانان داخلی صورت می گیرد، انجام این امر را تسهیل می مقررات حاکم 

 

 

را  نجانبیا تواند یم یو گرام زیخوانندگان عز اتیاستفاده از نظر نکهیبا توجه به ا

 لیمیا قیخود را از طر شنهاداتیو پ اتیخواهشمند است سوالات، نظر دینما یاری

 .دیاعلام فرمائ نجانبیبه ا ریز
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