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همایش اقتصادي ایران و ژاپن

معاون » کاتسومی هیرانو«نفره فعاالن صنعتی ژاپن به سرپرستی 26میان یک هیات ،همایش اقتصادي ایران و ژاپن
ایران در اتاق بازرگانی ایران به ریاست دکتر سلطانی نایب خارجی ژاپن (جترو) و فعاالن بخش خصوصیسازمان توسعه تجارت 

.رئیس اتاق، سیزدهم مهرماه برگزار گردید

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران در همایش بخش صنعت ایران و ژاپن، فرصت هاي 
گذاري و کار مشترك با ایران را بستري براي توسعه مناسبات دو کشور دانست و گفت: ایران بر اساس گزارش اقتصادي، سرمایه

هاي معتبر داخلی و خارجی دومین اقتصاد خاورمیانه است و در حوزه هاي معدنی، ذخایر نفتی و گازي از جایگاه ویژه اي برخوردار 
است که فرصت کار مشترك را فراهم می آورند.

.ایب رئیس اتاق ایران، گفت: در شرایط جدید نیروي انسانی و فعالیت بخش خصوصی مهمتر از منابع طبیعی هستندن

پدرام سلطانی باال بودن نرخ دانش آموختگان سطوح عالی کشور را فرصتی براي استفاده از دانش جوانان کشور در عرصه هاي 
صیالن دنیا را داراست و ژاپنی ها با بهره گیري از دانش و توان این نیروي اقتصادي دانست و گفت: ایران رتبه پنجم فارغ التح

انسانی ارزشمند، می توانند از مزیت هاي سرمایه گذاري براي تامین بازار داخلی، بازر کشورهاي منطقه و جهان بهره مند شوند.
کرد و گفت: دولت یازدهم با مالکیت فکري اشارهسلطانی به تالش دولت براي رفع موانع اقتصادي با مقررات زدایی و حمایت از 

همکاري بخش خصوصی تصمیم دارد حداقل سازي مقررات و مجوزها را در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رساند تا بهبود در 
فضاي کسب و کار را همراه با جذب سرمایه گذاري خارجی شاهد باشیم.

عالوه بر تجربیات قبلی همکاري بخش هاي « وع دانست و گفت: وي زمینه هاي همکاري مشترك بین دو کشور را متن
خصوصی دو کشور، زمینه هایی مانند، انرژي، انرژي هاي تجدید پذیر، گردشگري، فناوري اطالعات، تجهیزات الکترونیکی، 

«.ردماشین آالت صنعتی، بانک، بیمه و حمل و نقل فرصت هاي بسیاري براي احیا روابط پیشین دو کشور وجود دا

هیرانو معاون سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن (جترو) از حضور پرتعداد شرکت هاي ژاپنی در نمایشگاه صنعت تهران خبر داد و 
افزود: دو برابر شدن وسعت غرفه جترو در مقایسه با سال قبل نشان دهنده عزم شرکت هاي ژاپنی براي توسعه مناسبات با ایران 

.یان ایرانی با شرکت هاي ژاپنی دیدارهاي خوبی داشته باشنداست و امیدواریم که همتا

وي ضمن اشاره به سفر قبلی معاون سازمان توسعه تجارت ژاپن براي همکاري هاي زیست محیطی با ایران، سفر علی طیب نیا 
فعالیت هاي سازمان جترو یکی از «به ژاپن را در احیاي همکاري هاي اقتصادي بین دو کشور حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: 

اعزام هیات هاي تجاري و همچنین برگزاري سیمنارهاي آموزشی در حوزه هاي مختلف در کشورهاست. امیدواریم شرکت هاي 
«.ایرانی در برنامه هایی که در آینده اعالم می شود حضور پیدا کنند

به شرح فعالیت ها پرداختند و سپس تجار و فعاالن در پایان دو شرکت برتر ژاپنی در امر بازیافت زباله و حفظ محیط زیست
.اقتصادي مذاکرات رو در رو داشتند


