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هشدار در مورد وضعیت صادرات فرش؛

از برند فرش ایرانی تنها توهم باقی است
به نظر میرسد فرش ایرانی که زمانی دارای ارج و قرب خاصی بود ،دیگر در
توجه قرار ندارد چرا که بازاریابی مناسبی برای این کاال انجام نمیشود.
معرض 
در همین خصوص رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت :فرش
ایرانی مدتهاست به دلیل دور ماندن از بازارهای جهانی جایگاه خود را از
دست داده و از برتری برند فرش ایرانی جز توهمی در ذهن خودمان چیزی
باقی نمانده است .رضی حاجی آقامیری ،درباره وضعیت فرش ایران در بازار
جهان ،گفت :پس از توافق هستهای ب هواسطه آزادسازی صادرات فرش ایران
به آمریکا شاهد رشد مقطعی در این حوزه بودیم که آ ن هم مشخص بود دوام
چندانی نخواهد داشت و بعد از این مقطع ،صادرات فرش نسبت به دورههای
قبل ،تغییر محسوسی را تجربه نکرد.
او با تاکید بر اینکه فرش ایرانی سالهاس��ت بازار خود را از دس��ت داده
اس��ت ،گفت :برای به دست آوردن دوباره بازار باید کار نو انجام دهیم ،باید
بازاریابی و بازارسازی کنیم ضمن اینکه برای رقابتی کردن قیمت کاالی خود
در بازارهای جهانی ،باید به تولیدکننده کمک کنیم تا کاالی باکیفیت و با
قیمتمناسبتولیدکند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران افزود :بخش عمده این وظایف
ت است و از توانبخش خصوصی خارج است اما دولت نه دانش این
بر عهده دول 
کار را دارد و نه گوش شنوایی که توصیههای خبرگان این عرصه را بشنود.

زعفرانهای دپو شده در بازار
مهر -به دلیل روانه شدن زعفرانهای دپو شده در منازل به بازار ،قیمت
زعفران حدود شش درصد کاهش پیدا کرد .نایب رییس شورای ملی زعفران با
بیاناینخبرگفت:قیمتهرکیلوگرمزعفرانبینپنجتاششدرصدکاهش
یافته و درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم از این محصول حداقل سه میلیون
و  ۹۰۰هزار تومان و حداکثر پنج میلیون و  ۳۰۰هزار تومان است .غالمرضا
میری درباره دالیل کاهش قیمت این محصول افزود :کسانی که برای سود
بیشتر زعفران را خریداری و در منازل خود دپو کرده بودند ،در حال حاضر با
نزدیک شدن به آغاز فصل برداشت جدید ،محصوالت خود را به بازار عرضه
کردهاند و آنها را به هر قیمتی که خریداران مایل هستند ،به فروش میرسانند
تا روی دستشان نماند .از طرفی مصرف داخلی این محصول افت کرده و
همین امر یکی دیگر از دالیل کاهش قیمت زعفران است.
وی درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ گفت :هنوز گمرک آماری
در این زمینه اعالم نکرده و اصال نمیتوان برآورد کرد که شرایط به چه صورت
بوده و چقدر محصول تاکنون از کشور صادر شده است.

کاوه زرگران رییس اتاق ایران و برزیل شد

«جهان صنعت» -با هدف گسترش روابط تجاری میان ایران و برزیل،
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در تاریخ هجدهم تیرماه به طور رسمی
افتتاح ش��د .این اتاق اولین و تنها اتاق مش��ترک بازرگانی ایران با یکی از
کشورهای آمریکای جنوبی است .در همین راستا پس از برگزاری اولین جلسه
هیاتمدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل ،کاوه زرگران به عنوان رییس
این اتاق انتخاب شد.
اعضای برگزیده در اولین جلسه رسمی هیاتمدیره ،کاوه زرگران را
به عنوان رییس اتاق مش��ترک ایران و برزیل انتخاب کردند .همچنین
مسلم ناصری و فرهاد آگاهی به عنوان نواب رییس و بهزاد درخور ،حسن
مهربانی یگانه ،محسن امینی و مهدی جهانبانی به عنوان اعضای هیات
رییسه انتخاب شدند.
پیش از این پدرام سلطانی ،نایب رییس اتاق ایران در مراسم افتتاح این
اتاق مشترک ابراز امیدواری کرد با تاسیس این اتاق مشترک همکاری و کار
اقتصادی با برزیل توسعه پیدا کند .وی گفت :تا زمانی که اتاقهای مشترک
دیگری در منطقه آمریکای التین تش��کیل شود باید از این ظرفیت برای
همکاری با کشورهای منطقه آمریکای التین استفاده کرد.

مصرف خمیر مرغ در سوسیس و کالباس
با شرایط خاص
ایسنا -آنطور که معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان
دامپزش��کی اعالم کرده ،بر اساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان
غذا و دارو و دیگر دستگاههای نظارتی مانند سازمان استاندارد مصرف
خمیر مرغ در سوسیس و کالباس کمتر از  ۶۰درصد با شرایط خاصی
مجاز اعالم ش��ده اس��ت و برای دریافت مجوز تولید این محصول در
کش��تارگاهها و مراکز بس��تهبندی مذاکره و بررسیهای کارشناسی
همچنان ادامه دارد.
فرهمند صالحزاده در این خصوص اظهار کرد :بر اساس این شروط
که در اصالحیه اس��تاندارد فرآوردههای گوشتی سوسیس و کالباس
آمده تاکید ش��ده که کارخانجات سوسیس و کالباسی که در پروانه
تولیدش��ان مجوز تولید و مصرف خمیر م��رغ را دارند ،میتوانند در
این فرآوردههای گوشتی تا  ۶۰درصد از خمیر مرغ استفاده کنند ،به
شرطی که در همان کارگاه و زیر نظر نمایندگان دستگاههای نظارتی
مذکور تولید و در همان شیفت کاری به مصرف برسند.

گروه بازرگانی -با توجه به مناقشات
و بحرانهای سیاس��ی که طی سالهای
اخیر در کش��ورهای خاورمیانه و حاشیه
خلیجفارس شکل گرفته است ،فضا برای
توسعه تجارت خارجی ایران که مدتها
وابس��ته به این کش��ورها بوده ،نامساعد
شده است .بنابراین در حال حاضر یکی از
ضرورتهایی که در حوزه توسعه تجارت
خارجی ایران وجود دارد ،گسترش روابط
تجاری با کش��ورهایی به جز طرفهای
تجاری سنتی دیرینه است تا به این شکل،
در صورت ایجاد مشکل در روابط تجاری
ایرانباکشورهایهمسایهوهمچنینایجاد
بحران در کشورهایی مانند عراق ،سوریه
و ...فضا برای همکاری مش��ترک تجاری
محدودنشود.
با توجه به این موضوع که چالش جدی
را برای تجارت ایران به وجود آورده از قرار
معلوم فعاالن اقتصادی بر آن ش��دند تا
کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا را نیز
برایسبکیجدیدازتجارتانتخابکنند.
به دنبال این تقسیم تیم تجاری ویتنام روز
گذشته مهمان وزیر صنعت و جمعی از
فعاالن اقتصادی ایران بود.

اگرچ��ه به گفته وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،روابط تجاری ایران و ویتنام با رشد
 ۱۲۰درصدی روبهرو شده است اما همچنان
موانعی مانند عدم ارتباطات معمول بانکی
بین دو کشور باعث شده تا سطح مناسبات
تجاری بین ایران و ویتنام قابل قبول نباشد.
بر همین اساس نهمین اجالس کمیسیون
مشترک اقتصادی ایران و ویتنام با حضور
وزیرصنعت،معدنوتجارت،وزیرکشاورزیو
توسعهروستاییویتنام،رییسسازمانتوسعه
تجارت ایران و برخی دیگر از فعاالن اقتصادی
برگزارشدکهبهدنبالآن،تفاهمنامههمکاری
تزاده
ایران و ویتنام با حضورمحمدرضا نعم 
وزیر صنعت ،معدن و تجارت کش��ورمان و
نوین سون کونگ ،وزیر کشاورزی و توسعه
روس��تایی ویتنام در محل سازمان توسعه
تزاده
تجارت امضا شد .در این مراسم نعم 
خواستار تسریع در برقراری روابط بانکی بین
دو کش��ور و طراحی و آمادهسازی نقشه راه
همکاریهایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
دو کشور در دو ماه آینده شد .همچنین در
این مراسم دو طرف بر نامناسب بودن روابط
تجاری فعلی بین دو کش��ور تاکید کرده و
خواهان دستیابی به حجم روابط تجاری دو
میلیارد دالری در آینده شدند .البته این در
حالی است که سون کونگ تاکید کرد :رقم
دو میلیارد دالر برنامهریزی شده برای توسعه
مراودات اقتصادی دو کشور رقم کمی است
و باید افزایش یابد.

  سطحمناسباتتجاریقابلقبول
نیست

در نهمین اجالس کمیسیون مشترک
اقتصادی ایران و ویتنام ،در خصوص ارتقای
مبادالتتجاریومراوداتمالیبیندوکشور
تزاده در این
مذاکراتی صورت گرفت .نعم 
دیدار از هدفگذاری برای دستیابی به مراودات
اقتصادیدومیلیارددالریباویتنامخبردادو
گفت :سطح مناسبات تجاری و اقتصادی دو
کشور اکنون قابل قبولنیست.
وی در خص��وص مبادالت محصوالت
پتروشیمیباویتنامگفت:مابهسرمایهگذاران
ویتنامیدربخشپتروشیمیخوشامدگفتهو
بر این باوریم که میتوانیم نیاز شما را در این
حوزه کامال تامین کنیم؛ این در حالی است
که با توجه به عضویت ویتنام در کشورهای
آ سه آن ،این کشور میتواند به عنوانهاب
محص��والت ای��ران بوده و در توس��عه بازار
محصوالت ایرانی به ما کمک کند .کشور ما
هم با عضویت در کشورهای اکو و با توجه به
عضویت در کشورهای اوراسیا که به تازگی
امضا کردهایم ،میتواند به ویتنام در خصوص
حضور در این بازارها کمک کند.
وزیرصنعتبااشارهبهظرفیتهایتولید
دارودرکشورگفت:ماسعیمیکنیمهیاتیرا
دراینزمینهبهویتناماعزامکنیمتاباثبتدارو
بتوان محصوالت مورد نیاز را تامین کرد.

شماره 3681

رایزنی جدید ایران برای روابط تجاری با کشورهای جنوب شرق آسیا؛

درباره تولید مشترک آلومینیوم در ایران نیز
صحبتهایی شده و در مجموع باید اشاره
کرد که انگیزه باالیی برای توسعه روابط در
بخشهایمختلفیادشدهوتوسعهتوریسم
وجود دارد.

فرار از حبس تجاری

تزادهادامهداد:شرکتهایمهندسی
نعم 
و پیمانکاری ایرانی در کشورهای بزرگ دنیا
در حال ارائه خدمات ساخت نیروگاه و سد
هس��تند و ما امیدواریم این ش��رکتها در
کش��ور شما هم با ارائه این خدمات ،حضور
موثری داشته باشند .این عضو دولت یازدهم
تاکید کرد :ایران تقریبا میتواند کل نیازهای
نالمللی
تاسیساتبرقویتنامراباکیفیتبی 
تامینکند؛ضمناینکهدربخشهایصنعتی
عالقهمندیمدرزمینههایمختلفهمکاری
کنیم که نمونه آن ،بوکسیت ،آلومینیوم و
تجهیزات پزشکی است که میتوان نیازهای
ویتنام را تامینکرد .وی تصریحکرد :بسیاری
از محصوالت ایرانی ،با کیفیت باال و قیمتی
رقابتی در منطقه آماده عرضه است.
وزیر صنعت با اشاره به ضرورت لغو روادید
بین ایران و کش��ورهای دیگر گفت :صدور
روادی��د و ویزا باید برای تجار و بازرگانان دو
کشور تسهیل شود و امیدواریم روزی برسد
که لغو روادید بین دو کشور اتفاق بیفتد که
این موضوع را با وزیر امور خارجه ایران مطرح
لونقل
خواهیم کرد .وی همچنین به حم 
هوایی بین دو کش��ور اشاره کرد و گفت :ما
به دنبال پروازهای مستقیم بین دو کشور
هستیم،البتهسالهایگذشتهبهدلیلناتوانی
در خرید هواپیماهای مناسب نمیتوانستیم
ارتباط هوایی خوبی داشته باشیم؛ اما در حال
حاضر این مشکل در حال برطرف شدن بوده
وباتعاملباشرکتهایهواپیماییبزرگدنیا،
میتوانیمپروازمستقیمداشتهباشیم.

  مانعتراشیآمریکابرایپیوستن
ایران بهWTO

وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین
در ادامه گفت :با وجود اینکه ایران جزو اولین
کشورهایی بود که درخواست پیوستن به
 WTOرادادهاستامابهخاطرمخالفتهای
آمریکا و مسایل سیاسی درخواست ما عقب
افتاده است در حالیکه ما هیچ مشکل فنی
نداریم و امیدواریم که این مشکل نیز حل
شود و در این زمینه نیازمند حمایت ویتنام
هستیم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکهسرمایهگذاریمشترکمیتواندمنجر
به توس��عه همکاریهای دو کش��ور باشد،
ت ویتنامی اکنون در قشم
گفت :یک شرک 
سرمایهگذاری و فعالیت خود را شروع کرده
است که از این بابت خوشحالیم و امیدواریم
ک��ه میزان فعالیتهای مش��ترک افزایش
یابد و بالعکس نیز امیدوار به سرمایهگذاری
شرکتهای ایرانی در ویتنام هستیم.
تزاده گفت :شما (ویتنام) نیاز به گچ
نعم 
دارید.بنابراینتوصیهمیشودکهدراینزمینه
شرکتهایشمادرایرانسرمایهگذاریکنند
و آن را از کشورمان تامین کنند .همچنین
برای س��اخت ماش��ینهای خطوط تولید
تجربیاتمناسبیداریمکهآمادگیدراختیار
قرار دادن آن به ویتنام وجود دارد.
ویاظهارکرد:پیشنهادمیکنیمدوکشور
تا دو ماه آینده نقشه راهی برای همکاریهای
مشترکتهیهودراختیاریکدیگربراینهایی
شدنقراردهند.همچنینپیشنهادمیشود
دهمیناجالسکمیسیونمشترکدوکشور
نیز در ویتنام برگزار ش��ود و ما مهمان شما
باش��یم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه
داد :از حضور شرکت نفت ویتنام در دنا تشکر
میکنیم و امیدواریم منجر به سرمایهگذاری
و تولید مشترک شود .وی همچنین گفت:
از برگزاری نمایشگاه اقتصادی شما در ایران
و همچنین بالعکس در ویتنام اس��تقبال
میشود .برگزاری جلسات سه ماهه با حضور
معاونان وزیر معرفی شده در دو طرف بسیار
توآمدهای تجاری ،صنعتی و
الزم است و رف 
تخصصیازایرانبهکشورشماوبالعکسیکی
از برنامههای جدی برای افزایش اطالعات از
یکدیگراست.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای
شماره /110/87027ک/م
وزارت جهاد کشاورزی

نوبت دوم

سازمانجهادکشاورزیاستانگیالندرنظرداردخدماتمشروحهذیلراازطریقآگهیمناقصهعمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن
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سامانهتدارکاتالکترونیکیدولتانجامخواهدشدوشرکتکنندگاندرمناقصهضمندرجتصویرضمانتنامهدرفرآیندارجاعکاردربسترسامانه
ستاد ،اصل آن را نیز به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیزیکی به آدرس رشت ،بلوار امام خمینی ،میدان فرهنگ ،خیابان آتشنشان،
سازمانجهادکشاورزیاستانگیالن،ساختمانشهیدگلآور،طبقههمکف،کمیسیونمعامالت(مزایده)ومناقصاتسازمانتحویلنمایند.
موضوع مناقصه :انجام امور خدمات حفاظتی ،مراقبتی و نگهداری از تاسیسات و اموال منقول در ایستگاههای پشتیبانی گاو بومی و اردک بومی
فومن و مجتمعهای دامپروری سیاهکل ،انزلی ،ماسال و زنبور عسل لنگرود
 زمان انتشار آگهی نوبت اول :روزیکشنبه مورخ 1396/4/25میباشد. زمان انتشار آگهی نوبت دوم :روز دوشنبه مورخ 1396/4/26میباشد. زمان دریافت اوراق و اسناد مناقصه :از روز دوشنبه مورخ 1396/4/26لغایت روز شنبه مورخ 1396/4/31به مدت چهار روز میباشد. زمان تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت :از روز شنبه مورخ  1396/4/31لغایت روز سهشنبه مورخ  1396/5/10به مدت ده روز اداریمیباشد.
 مدت گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتکنندگان :روز چهارشنبه مورخ 1396/5/11ساعت 9صبح در مکان دفتر معاونتتوسعهمدیریتومنابعانسانیسازمانمیباشد.
*تذکر:مالک شرکتهای مجاز در بندهای یادشده (خرید خدمات) موضوع فعالیت در اساسنامه شرکتکننده میباشد.

سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

وی با اشاره به لزوم راهاندازی پایگاه اطال ع
اینترنتی برای اطالعرسانی روابط اقتصادی
دوکشورگفت:یکسایتاینترنتیبایدبرای
روابط دو کشور ایجاد شود تا دو طرف به آن
دسترسی داشته باشند ،از این طریق نظرات
انعکاس شده پاسخ داده میشود.
نالملل
تزادهگفت:ظرفیتتجارتبی 
نعم 
ویتنام خوب و بهتر از کشور ماست بنابراین
میتوانیم از تجارب کش��ور ش��ما استفاده
کنی .م

  پیش�نهاد کاه�ش  ۶درصدی
مالیات بر ارزش افزوده طال

تزادههمچنیندرحاشیه
محمدرضانعم 
این اجالس ،در پاس��خ به سوالی مبنی بر
تعطیلیهشتهزارواحدتولیدیطالگفت:
هشت هزار واحد تولیدی طال در کشور وجود
ندارد و ممکن است این تعطیلیها مربوط
به صنوف جواهرسازی باشد .وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت با تاکید بر اینکه تعطیلی
این واحدها ربطی به زمان کنونی ندارد ،بیان
داشت:به خاطرسختگیریهاییکه در زمان
تحریمها در ورود و خروج فلزات گرانبها انجام
شد ،مشکالتی برای این صنوف پیش آم د
اما روزبهروز با مصوبات بانک مرکزی و ستاد
اقتصاد مقاومتی مشکالت این بخش حل
خواهد ش د البته باید در این زمینه آزادسازی
شود و یکی از موانع هم ارزشافزوده است.
وی ادامه داد :براس��اس الیحهای که به
مجلستقدیمشده،پیشنهادماایناستکه
ارزش افزوده در بخش طال و جواهر و فلزات
گرانبها از 9درصد به سه درصد کاهش یابد و
امیدوارماینالیحهدرمجلسبهقانونتبدیل
شود.ویباتاکیدبراینکهکمیسیونمشترک
اقتصادی بین دو کشور از چهار سال پیش
متوقف شده بود ،گفت :در نهمین اجالس
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برای
توسعه روابط بانکی جلساتی برگزار شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد:
بر اساس توافقات و تفاهمنامههایی که بین
بانکهای مرکزی دو کشور به امضا رسیده
است ،بانکهای عامل دو کشور مجاز شدن د
روابط را هرچه سریعتر برقرار کنند.
وی با تاکید بر اینکه بهتدریج روابط بانکی
ایران با سایر کشورها عادی میشود ،گفت:
روابط بانکی بین ایران با اغلب کش��ورهای
اروپای��ی حتی در قالب یک بان��ک را آغاز
کردهایم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان
کرد:حتیروابطبانکیباکشورهایژاپن،هند،
کره جنوبی و سنگاپور آغاز شده و امیدواریم
این روابط بهزودی گسترش یابد.
تزاده در ادامه با اشاره به جمعیت
نعم 
 100میلیون نفری ویتنام تصریح کرد :این
کش��ور به لحاظ جمعیت روبهرشد است و
در سال گذشته  190میلیارد دالر صادرات
داشته است .وی بیان کرد:بر اساس گزارشی
که ارائه دادهاند ،در ش��ش ماه ابتدای سال

میالدی هم 100میلیارد دالر حجم صادرات
آنها بوده است .همچنین نوین سون کونگ،
وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام در
ادامه این مراسم به عالقهمندی کشورش در
افزایشمناسباتسیاسیوتجاریواقتصادی
اشاره کرد.

  اولویتباقراردادتوافقنامهتعرفه
ترجیحی

س وزیر
همچنی��ن در ادامه ای��ن اجال 
کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اشاره
به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو
کشورگفت:بعدازتوافقهایبانکیقطعاتجار
ایران و ویتنام میتوانند راهکارهای پرداخت
را پیدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزی
ویتنام خواس��تم تا بعد از نهمین اجالس
کمیسیون مش��ترک اقتصادی دو کشور
موضوع را پیگیری کند.
گ همچنین با اشاره به
نوین سون کون 
قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان
کرد :امضای توافقنامه ترجیحی در اولویت
کار ما قرار دارد و امضای این توافقنامه به نفع
هر دو کشور است .از وزارت تجارت و صنعت
ویتنام هم خواستهایم موضوع پیشنویس
تجارت ترجیحی با ایران بررسی و به دولت
اعالم شود.

  مکملتوسعهاقتصادی

نوینسونکونگ با اشاره به لزوم افزایش
س��طح روابط اقتصادی و تج��اری ایران و
ویتنام ،گفت :دو کشور میتوانند با همکاری
مثبتسازنده،مکملاقتصادوتجارتیکدیگر
باشند .وی افزود :روابط دیپلماتیک ایران و
ویتنام از س��ابقه  45ساله برخوردار است .با
این حال سفر مقامهای عالیرتبه دو کشور
در ماههای گذش��ته اوج این مناسبات بود.
این در حالی است که دو کشور ظرفیت زیاد
و همچنین اشتراکات فرهنگی فراوانی برای
توسعهمناسباتخوددارند.سونکونگافزود:
ویتنامعضوسازمانتجارتجهانیاستو12
توافقتوسعهتجارتآزادباسایرکشورهاامضا
کرده است .همچنین این کشور سیاست باز
و همگرایی به سمت همکاریهای اقتصادی
و تجاری را با کشورهای منطقه و جهان در
دس��تور کار خود دارد .وی بیان کرد :حجم
اقتصاد ویتنام ساالنه  20میلیارد دالر است
و توس��عه روابط اقتصادی با ایران به حجم
س��االنه دو میلیارد دالر در کوتاهمدت را در
دستور کار داریم .این مقام مسوول ویتنامی
گفت :نتیجه مثبت امضای توافق ایران و5+1
فرصتخوبیبرایتوسعههمکاریهایایران
با سایر کشورهای جهان است که رشد 4/5
درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال
 2016یکی از این دستاوردها بود که جای
خوش��حالی دارد .وی با اشاره به رشد 5/17
درصدی اقتصادی ویتنام در س��ال 2016
تصریح کرد :این کشور در شش ماه نخست
س��ال  2017بی��ش از  100میلی��ارد دالر

  تحریمها اثری در روابط ایران و
قطرنداشت

صادرات داشته است که در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته میالدی 12درصد رشد
دارد.سونکونگادامهداد:بهتازگیطرفهای
تجاری و اقتصادی دو کشور چهار گروه کاری
وفنیتوافقهمکاریداشتندکهدرچارچوب
کمیسیونهمکاریمشترکسعیمیکنیم
آنها را اجرایی کنیم.
وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام
اضافه ک��رد :دو کش��ور از یکدیگر کمبود
اطالعات دارند و به این منظور باید سفرهای
بیشتریبهکشورهاییکدیگرداشتهباشند.
وی پیشنهاد کرد دو معاون وزیر از سوی دو
کشور برای پیگیری همکاریهای اقتصادی
معرفی شوند .سون کونگ با اشاره به امضای
مجددیادداشتتفاهممشترکشیالتیبین
دو کشور که پیش از این در سال  2009نیز
امضا شده بود ،تصریح کرد :کنترل کیفیت
محصوالت کشاورزی ،قرنطینه بهداشتی و
قرنطینههایدامیونباتاتبیندوکشورباید
در اسرع وقت نهایی و اجرایی شود.
این مقام مسوول ویتنامی تصریح کرد:
ویتنام در دوران رش��د و توسعه خود به سر
میب��رد و به همین منظور نیازمند مصالح
ساختمانی ،نفت و انرژی ارزان ایران است و
در زمینههای سیمان ،آلومینیوم و بوکسیت
میتوانندمکملهمدیگرباشند.

  ویتنامبهدنبالصادراتبرنج

رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این
مراسم اظهار کرد :ویتنامیها برای بهبود تراز
تجاری خود به دنبال صادرات برنج به ایران
هستند و امیدوارم مانند گذشته برنج خود را
به ایران صادر کنند .خسرو تاج یادآور شد:
کل صادرات ویتنام به ایران 40میلیون دالر
بوده که این امر نش��ان میدهد تراز تجاری
صادراتکاالیغیرنفتیمابهاینکشورمثبت
است.معاونوزیرصنعتبابیاناینکهتوسعه
همکاریهای بانکی در بهبود روابط دو کشور
موثر است ،گفت :مذاکراتی در این خصوص
درحالانجاماستبهطوریکهمقاماتبانکی
ویتنام در ایران حضور داشتند و با همتایان
خود در ایران دیدار کردند.
خسروتاج گفت :توسعه خدمات فنی و
مهندسی و صادرات کاال نیازمند پشتیبانی
بانکی است که امیدواریم این شرایط هر چه
زودتر بهبود یابد .وی افزود :انواع ماهیهای
دریایی ایران میتواند به کشور ویتنام صادر
شود همانطور که سال گذشته صادر شد
اما برای توسعه صادرات این محصول نیازمند
توافقاتقرنطینهایهستیمبههمینمنظور
روز گذشته توافقاتی انجام شد که میتواند
منجر به توسعه صادرات ما در بخش شیالت
شود .خس��رو تاج همچنین یادآور شد که
آمادگیبرقراریتعرفههایترجیحیمیاندو
کشور و جود دارد تا در آینده به سمت تجارت
آزاد با این کشور حرکت کنیم.
معاون وزیر صنع��ت همچنین گفت:

خس��روتاج در ادامه صحبتهای خود
درباره تجارت ایران با قطر گفت :قطر یکی از
کشورهای همسایه ایران است که ایرانیهای
توآمد میان
زیادی در آنجا حضور دارند و رف 
دو کشور در گذشته وجود داشته و دارد به
طوریکه حتی موضوع تحریمها نیز اثری در
روابطمانداشتامادرماههایگذشتهصادرات
ما به این کشور بیشتر شده است .وی گفت:
بیشترین نیاز قطر در مقطع فعلی به مواد
غذایی است که محصوالت غذایی ما اکنون
در این کش��ور وجود داشته و به طور مرتب
صادر میشود .وی با اشاره به حجم کوچک
بازار قطر گفت :مشکلی برای صادرات به قطر
نداریم به طوری که جمعیت این کشور تنها
 2/4میلیون نفر است و هرگز با بازار بزرگی
مانند روسیه قابل مقایسه نیست .جمعیت
روسیه  80تا  90برابر جمعیت قطر است و
تنها یکی از استانهای ما میتواند نیاز قطر
را تامین کند.

  راهاندازی ش�رکتهای ترک در
ایران

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین
در ادامه تاکی��د کرد :در خصوص راهاندازی
شرکتهای ترک در ایران هیچ گونه تخلفی
صورت نگرفته و همه چیز در چارچوب قانون
انجام شده است .خسروتاج در پاسخ به سوالی
مبنی بر انتقادات صورت گرفته درباره حضور
ویدرمراسمافتتاحیهیکفروشگاهترکیهای
توضیح داد :اوایل ماه جاری خبردار ش��دیم
که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
نس��اجی در فضای مجازی نامهای منتشر
کرده و بر اساس آن ،این گونه اعالم شده که
قرار است فروشگاهی مربوط به کشور ترکیه
در ایران ایجاد و راهاندازی شود .وی ادامه داد:
پیرو این موضوع از سوی سفارت ترکیه این
مساله را پیگیری کرده و یادآور شدیم که اگر
قرار باشد این مرکز توسط دولت ترکیه ایجاد
ش��ود ،باید اقدامی متقابل باشد .کمااینکه
ایجاد و راهاندازی چنین مراکزی در خصوص
کش��ورهای متعدد انجام گرفته اس��ت .ما
در پیگیریهای خود تاکید کردیم که اگر
چنین روندی حاکم است چرا درخواستی
صورت نگرفته و اگر قرار بر آن است که این
فروشگاهمربوطبهعرضهکاالهایترکباشد،
باید حتما طبق قوانین و دستورالعملهای
ایران عمل کنند .معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت اف��زود :در آن دوره اینگونه اعالم
ش��د که طبق قوانین ایران این شرکت به
ثبت رسیده و وظیفه آن تنها بازاریابی است.
چنین موضوعی نیز بر اساس قوانین کامال
موجه است و هر کشوری میتواند در ایران
شرکتهاییرابهثبتبرساندتابرایبازاریابی
در کشور فعالیت کند.

  هیچ خالفی رخ نداده

خس��روتاج ادامه داد :اما پ��س از ایجاد
این ش��رکت برخی از شرکتهای قدیمی
ترک که در ایران حضور داش��تند از جمله
ترکیش ایرالین ،دفتر مرکزی خود را به این
ساختمان منتقل کردهاند یا به عنوان مثال
برخی شرکتهای مبلسازی ترکیه به این
ساختمان آمدند اما باید توجه داشت که این
موضوع به معنای واردات قطعی نبوده و در
زمینه مقررات ،قوانین مربوطه مورد توجه
قرار دارد .از سوی دیگر طبق همین قوانین
هرشرکتایرانینیزمیتوانددرترکیهبهثبت
رسیدهوبازاریابیکند.بههمیندلیلدرانجام
این کار از نظر قانونی هیچ خالفی رخ نداده
است .رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید
بر اینکه همچنان برای واردات از ترکیه باید
مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته و حق
گمرکیپرداختشود،گفت:اماایجادشرکتی
به منظور بازاریابی به هیچ عنوان غیرقانونی
نبوده و تاکید داریم فعالیت و ایجاد این مرکز
تابع قانون و مقررات بوده است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب (سهامی خاص)

نوبت دوم

کد فراخوان1491232:
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 -نوع ،کمیت و کیفیت کاال:

VIBRO METER ANAL YZER
)18 BIT TFT LCD، VGA( 480 ×640 PIXELS
2 GB COMPACTFLASH CARD
NO:2
 تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار200.000.000:ریا لر
 پیش پرداخت :به میزان 25درصد مبلغ اولیه قرارداد در مقابل ارائه تضمین معتب  مدت اعتبار پیشنهادها 90:روز از زمان گشایش پاکات مرحله او ل شرایط متقاضی :داشتن توان مالی ،تجربه کافی و مرتبط ،حسن سابقه ،ظرفیت تولید( جهت تولیدکنندگان کاال) ،ثبت در سامانه الکترونیک خرید کاالی وزارت نفت(،)EPت
ارائهگواهینظامتضمینکیفیتوهمچنیناساسنامه،آگهیآخرینتغییرا 
از واجدین شرایط شرکت در مناقصه دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 7روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی ،ضمن دریافت کد عضویت 5رقمی (ایران کد) از تارنمای
 ،WWW.IRANCODE.IRدرخواست خود را از طریق نمابر 08338381623به اداره تدارکات کاال ارسال و تاییدیه دریافت نمایند .پس ار پایان مهلت دریافت درخواستها،
فرم استعالم ارزیابی کیفی از طریق آدرس الکترونیک wogpc@chmail.irدر اختیار متقاضیان حضور در مناقصه قرار خواهد گرفت.
متعاقبااسنادمناقصهازهمانطریقبهآدرسالکترونیکمناقصهگرانیکهامتیازارزیابیکیفیالزمراکسبنمودهاندارسالمیگردد.مهلتتحویلپیشنهادهاوتاریخگشایش
پاکات فنی و مالی در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
WWW.WOGPC.IR
تاریخ انتشار نوبت اول1396/04/19:
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/04/26:

روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب

