بىام خدا

تىافقىامً اولیه وشست کارگروي مشترک تىسعً تجارت کاال
فی مابیه جمهىری اسالمی ایران و جمهىری سىسیالیستی ویتىام
 15-13اکتبر(2014،مطابق 23-21مهر ماي)
تهران-ایران
ُوشهبى ثب سفز جٌبة آقبی ًگْیي خْاى فْک  ،هؼبّى هحتزم ًخست ّسیز ّیتٌبم -ثَ ایزاى ،اّلیي جلسَ
کبر گزٍّ هطتزک تْسؼَ تجبرت کبال،ثَ استٌبد هْاد تصزیح ضذٍ در کویسیْى هطتزک اقتصبدی ّ
ثبسرکبًی جوِْری اسالهی ایزاى ّ جوِْری سْسیبلیستی ّیتٌبم،در تبریخ  15-13اکتجز(2014،هغبثق
23-21هِز هبٍ) در تِزاى ثزگشار ضذ.
ُیئت ّیتٌبهی ثَ سزپزستی آقبی ُب کًْگ تْاى ،هغاّى ّسیز کطبّرسی ّ تْسؼَ رّستبیی جوِْری
سْسیبلیستی ّیتٌبم ّ ُیئت ایزاًی ثَ سزپزستی جٌبة آقبی ّلی الَ افخوی  ،هؼبّى ّسیز صٌؼت  ،هؼذى
ّ تجبرت ایزاى ثْد.
اّلیي جلسَ کبرگزٍّ هطتزک در فضبیی دّستبًَ ّ صویوی ثزگشار ضذ ّ دّ عزف ثَ تجبدل ًظزات در
خصْظ توبیل ضبى ثزای تْسؼَ ثیطتز ُوکبری ُب پزداختٌذ.
لیست اػضبی دّ ُیئت در ضویوَ  2ّ 1هی ثبضذ.
دّ عزف ثؼذ اس تجبدل ًظز در خصْظ هْضْػبت هختلف  ،تْافق کزدًذ کَ :
 ثَ هٌظْر تْسؼَ رّاثظ اقتصبدی ،دّ عزف توبیل خْد را ثزای چٌذ ثزاثز کزدى تجبرت فی هبثیيعی سبلیب ى آتی اثزاس ًوْدًذ ّ آهبدگی خْد را ثزای تطْیق ضزکتِبی خصْصی خْد در ایي ارتجبط
اػالم کزدًذ:
 کَ ضزکتِبی عزف ایزاًی اقذام ثَ ّاردات هحصْالتی اس ّیتٌبم ًوبیٌذ ،هحصْالتی چْى :ثزًج ثبکیفیت ثبال،چبی ،الستیک عجیؼی ،ثبدام سهیٌی ،قٍِْ  ،صٌبیغ دستی  ،هحصْالت ّ فزآّردٍ ُبی لجٌی ،
چْة ّ هحصْالت چْثی ،لْاسم الکتزًّیکی ّ الکتزیکی،پْضبک ّ هحصْالت ًسبجی  ،کفص  ،هْثبیل
ّ ،هحصْالت دریبیی .
 ّ ضزکتِبی عزف ّیتٌبهی اقذام ثَ ّاردات اقالهی چْى  :هْاد پتزّضیوی  ،هْاد پالستیکی  ،دارّ ،هحصْالت کطبّرسی ثْیژٍ خطکجبر،هحصْالت صٌؼتی  ،هصبلح سبختوبًی ّ غیزٍ ًوبیٌذ .

 ثب تْجَ ثَ اُویت پیذا کزدى هکبًیسوی هٌبست ثزای اًجبم هؼبهالت  ،ثْیژٍ اهضب تْافقٌبهَ فی هبثیيثبًک هزکشی دّ عزف ثزای تْسؼَ تجبرت فی هبثیي ،عزف ایزاًی آهبدگی خْد را ثزای اًجبم
هذاکزات السم ثزای ًِبیی سبسی سٌذ یبد ضذٍ آػالم ًوْد.
 ثز اصاص هْافقتٌبهَ اثتذایی ُطتویي اجالص کویسیْى هطتزک اقتصبدی ثزای استفبدٍ اس هکبًیسن تِبتزثزای افشایص تجبدل تجبری فی هبثیي ،دّ عزف یک ثبر دیگز هْافقت کزدًذ کَ ثخص خبصی اس تجبرت
خْد را اس ایي عزیق تجبری اًجبم دٌُذ  ّ،در ُّلَ اّل دّ عزف لیست کبال ُبیطبى را آهبدٍ ّ هجبدلَ
خْاٌُذ کزد.
 دّ عزف هْافقت کزدًذ کَ اعالػبت هزثْط ثَ ًوبیطگبُِبی ثیي الوللی خْد را ثَ یکذیگز اعالع دٌُذّ ضزکتِبی خْد را ثزای ضٌبسبیی فزصتِبی تجبری درایي رّیذادُب ّ هؼزفی تْاًوٌذیِبی صٌؼتی
،کطبّرسی ّ هؼذًی خْد تطْیق ًوبیٌذ.
 دّ عزف توبیل خْد را ثزای تؼییي سبسهبى یب هْسسَ ایی ثزای ثَ اضتزاک گذاری اعالػبت هزثْط ثَهکبًیسن تجبدل کبال اثزاس ًوْدًذ.
 دّ عزف اهکبى صبدرات ثَ ثبسارُبی ثبلث را ثزرسی کزدًذ. دّ عزف تْافق کزدًذ دّهیي جلسَ را در  2015در ّیتٌبم ثزگشار کٌٌذ  .تبریخ دقیق جلسَ ثؼذ تْسظدّ عزف تؼییي ّ اس هجبری دیپلوبتیک ثَ اعالع یکذیگز ثزسبًٌذ.
ایي تْافقٌبهَ در تِزاى در تبریخ  14اکتجز  2014هغبثق ثب  22هِزهبٍ 1393در دّ ًسخَ اصلی ثَ
اًگلیسی کَ ُزدّ دارای ارسش یکسبًی ُستٌذ  ،ثَ اهضب رسیذ.

