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 چرا اسرائیل؟

 

ر نظر گرفته شده است: بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی به لطف عوامل مختلف ذیل اسراییل به عنوان کشور نوپا د

ملی کشور به تحقیق و توسعه اختصاص یافته است ,ازدیاد استارتاپ ها و روحیه کارآفرینی , سرمایه گذاری دولت در 

رتر و مشاغل پر خطر, ورود عظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتا به فن آوری پیشرفته و صادرات فن آوری های ب

 پیشرفته.

اقتصاد اسرائیل در سالهای گذشته ، در طول بحران مالی ، بالهای طبیعی ، درگیری های مسلحانه و حتی در دوره 

CoVid19 .انعطاف پذیری فوق العاده ای نشان داد. اسرائیل بیشتر اوقات به شکوفایی خود ادامه می دهد ، 

هستیم. به لطف قانون بازگشت، هر یهودی می تواند به اسرائیل  ما همچنین بهترین پناهگاه امن برای مردم یهودی

 مهاجرت کرده و تابعیت بگیرد.

ات و از آنجا که سرمایه گذاری در اقتصاد اسرائیل برای موفقیت ملی بسیار مهم است، ما مجموعه ای از قوانین ، مقرر

 ن می دهد سرمایه و ثروت آن را سرمایه گذاری ومشوق های حمایت از سرمایه گذاری را ایجاد کرده ایم که به شما امکا

 بازگردانید.
 
 

 چرا میز ایرانی موسسه دیپلماتیک؟

 

موسسه دیپلماتیک چندین سال مشاور معتمد جامعه دیپلماتیک خارجی است. این پل طبیعی برای واردکنندگان ، 

 صادرکنندگان ، دیپلمات ها ، مقامات دولتی ، بازرگانان و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده است.

متخصص سیستم مدرن  و رکلیبیک وکیل ایرانی االصل است ، فارغ التحصیل دانشگاه تل آویو و  ثوقکامبیز وجناب 

 ایران است. 



مورد انقالب و مسائل مقاالت مختلف  در مورد تدریس زبان فارسی و چندین کتاباو تسلط کامل به زبان فارسی دارد و 

 حقوقی فرار یهودیان از ایران نوشت.

فارسی، وی را به عنوان بهترین تماس شما -دانش عمیق کامبیز در مورد اکوسیستم اسرائیل و همچنین فرهنگ یهودی

 .قرار می دهدبرای هر مسئله حقوقی و تجاری 

 که در امور تجاری ، اقامتی و حقوقی به شما کمک کنیم.ماست  باعث خوشحالی و مسرت
 

 

سالگی به اسرائیل مهاجرت کرد و در همان سال  14وکیل دادگستری جناب کامبیز وثوق در ایران متولد شد, در سن 

در ارتش اسرائیل استخدام شد و ریاست یک بخش تحقیقات  8200کرد. وی در واحد  مدرک تحصیالت را دریافت

اطالعاتی را بر عهده گرفت. او همچنین نقش بخصوصی در پروژه های بین المللی وزارت دفاع و دفتر نخست وزیری را 

است. او همچنین چندین مقاله به عهده گرفت. او به زبان فارسی تسلط کامل دارد و ناشر کتابی برای آموزش زبان فارسی 

در ایران منتشر کرده است. کامبیز در میان  79مختلف از جمله در مورد استرداد دارایی های ایرانیان پس از انقالب 

 جامعه ایرانی بسیار فعال است و در زمینه های مختلف حقوقی ایرانیان با او مشاوره می کنند.
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