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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

9355000

9362000

4690000

2630000

1700000

9603000

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1238/70

18/68

92/70

97/79

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1/2947

1/6187

3/6731

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

32070

41550

52000

8750

26636

34489

43256

7252

-

حس�ام مهدوی- گ�روه اقتصادی ش�هروند| 
س��ازمان تجارت جهانی یا همان wto از س��ال 1995 و 
پس از تبدیل س��ازمان »گات« به این س��ازمان تشکیل 
ش��د و از آن پس کشورهایی که عضو نبودند تالش خود 
را برای الحاق به این س��ازمان آغ��از کردند.  به طوری که 
درحال حاضر160 کش��ور به عضویت دایم این سازمان 
درآمده اند.   البته ایران به همراه 32 کشور دیگر هنوز به 
عضویت این سازمان درنیامده اند. ایران بزرگترین اقتصاد 
خارج از س��ازمان تجارت جهانی اس��ت که این موضوع 
خود بیانگر حجم باالی تجارت درون wto اس��ت. ایران 
درس��ال 1384 به عضویت ناظر این س��ازمان درآمد و 
تاکنون مذاکراتش برای الحاق رسمی به سازمان تجارت 
جهانی نتیجه بخش نبوده اس��ت. ای��ن موضوع که چه 
ضرورتی دارد که ما عضو wto شویم موضوع گفت وگوی 
»ش��هروند« با »امیرهوش��نگ فتح��ی زاده« مدیر گروه 
مطالع��ات و پژوهش های حقوق اقتص��ادی و بازرگانی 

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است.   
وضعيت کلی سازمان تجارت جهانی و نحوه عضویت 

در این سازمان به چه شکل است؟
در یک نگاه کلی به کش��ورهای عضو wto می بینیم 
که از مجموع 192 کش��ور عضو س��ازمان ملل متحد، 
160کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند 
و از مزایای این س��ازمان به طور کامل بهره می برند. این 
160کشور مذاکرات الحاق را به طور کامل انجام و تعهد 
داده اند قوانین به تصویب رس��یده، از بازار کاال و خدمات 
گرفته تا حقوق مالکیت فکری را در wto رعایت کنند. 
البته از این اعضا 128 کش��ور اعضای اولیه بودند. یعنی 
پس از اینکه گات در س��ال 1995 به س��ازمان تجارت 
جهانی تبدیل ش��د به ص��ورت خود کار عضو س��ازمان 
تجارت جهانی شدند و مابقی با ارایه درخواست و شرکت 
در مذاکرات الح��اق، موفق به عضویت در این س��ازمان 
شدند. درحال حاضر فقط 32 کشور عضو سازمان تجارت 
جهانی نیس��تند که ایران هم جزو این 32 کشور است. 
اکنون کشورهایی که قصد الحاق به wto را دارند، بیشتر 
در روند مذاکرات امتیاز می دهند تا بتوانند روند مذاکرات 
را طی کرده و موفق به عضویت در این س��ازمان ش��وند. 
البته مذاکرات الحاق، بسته به شرایط هر کشور متفاوت 
است. آخرین کشور که عضو این سازمان شد، یمن بود که 
مذاکرات آن سه سال به طول انجامید. روسیه نیز به دلیل 
تنوع مذاکرات و این که قصد داشت امتیاز کمتری بدهد، 
19 سال برای الحاق به wto مذاکره کرد. البته امتیاز دادن 
در طول روند مذاکرات امری بدیهی اس��ت اما نکته مهم 
کمتر امتیاز دادن اس��ت و این که چگونه بتوان این روند 

را مدیریت کرد.   
سازوکار اصلی این سازمان چگونه است و به طورکلی 

چه اهداف و مواردی را پيگيری می کند؟
هر فرآیندی که مربوط به تجارت اس��ت باید براساس 
قوانین این س��ازمان باش��د. به عنوان نمونه 7 هزار خط 
کاالیی داری��م که هر خط مربوط به یک کاال می ش��ود. 
مبادله ان��واع کاال ها و خدمات مربوط به آن در س��ازمان 
تجارت جهانی بررسی می شود و بسته به این که آن کاال در 
ایران بازار داشته باشد اعم از حوزه خدمات، گردشگری، 
مالی، بیمه و بانکی و آموزش حتی حقوق مالکیت فکری و 

اختراعات مورد مذاکره قرار می گیرد.  
چه ضرورتی برای پيوستن کش�ورها به wto وجود 

دارد و چرا ما باید در پی الحاق به این سازمان باشيم؟
اکنون 97 درصد تجارت جهان میان 160 کشور عضو 
wto انجام می شود و از بین 32 کشور غیرعضو، 27کشور 
نیز درخواس��ت الحاق داده و در انتظ��ار روند مذاکرات 
 wto هس��تند. به این ترتیب بزرگترین اقتصاد بیرون از
از نظر قلمرو و جمعیت ایران است. درواقع تمام اعضای 
بیرون از سازمان غیراز ایران، کشورهای کوچکی هستند 
که در تجارت جهان سهم چندانی ندارند.   بنابراین زمانی 
که 97 درصد تجارت جهان براس��اس قوانین و مقررات 
یکسان انجام می شود و اقتصاد بیرون از سازمان هر قدر 
هم قوی و ثروتمند باش��د، ضرر می کند. اینجاست که 
ضرورت الحاق به wto مش��خص می شود. درواقع برای 
اعضا فرقی نمی کند که با ما تجارت داش��ته باش��ند یا 
خیر. وقتی 160 کشور عضو یک سازمان تجاری باشند 
خواه ناخواه تمام مبادالت تجاری بین آنها در آن سازمان 
انجام می شود. بنابراین آن کشوری که بیرون از این دایره 
است، ضرر می کند. کشورهای عضو نمی توانند یکسری 
قواعد تجاری داخل س��ازمان داش��ته باشند و یکسری 
قواعد برای تجارت با ایران داش��ته باشند. قواعد سازمان 
 wto تجارت جهانی به س��متی می رود که هنجارهای

مبنای تجارت بین المللی می شود.   
الحاق به wto چه پيامد هایی برای کش�ور ما در پی 

خواهد داشت؟ 

سمت و س��وی ما نباید wto باش��د. بلکه باید به این 
فکر کنیم که تولید داخل و بهینه سازی در تولید به نحو 
احسن انجام شود. اگر این موضوع مدنظر ما باشد در روند 
الحاق کمتر دچار مشکل می شویم. اگر بخواهیم با حتی 
سه کشور منطقه آزاد راه اندازی کنیم، باز هم باید براساس 
قوانین wto تجارت کنیم. چراکه کشورهای دیگر عضو 
این سازمان هستند و تجارت خود را براساس قوانین این 
س��ازمان انجام می دهند. یک موضوع دیگ��ر که دراین 
میان مطرح است، راحت بودن خروج از سازمان در کنار 
سخت بودن ورود به آن است. با توجه به این که خروج از 
سازمان بسیار ساده است ولی تاکنون هیچ کشوری از آن 
خارج نشده است. این موضوع بیانگر منفعت کشورهای 

عضو از الحاق به این سازمان است.   
وضعيت اقتص�اد ما در ص�ورت الحاق به س�ازمان 
تجارت جهانی به چه شکل خواهد بود؟ آیا در صورت 
الحاق توان حض�ور در بازار های جهان�ی را خواهيم 

داشت؟
برخی از تولیدات ما در بخش کشاورزی قابلیت حضور 
در بازار های جهانی را دارن��د. ارگانیک بودن محصوالت 
کشاورزی ما به عنوان یک مزیت برای حضور در بازارهای 
جهانی مطرح اس��ت و می توان روی آن حساب ویژه باز 
ک��رد. اما در صنعت ممک��ن اس��ت در کوتاه مدت دچار 
مشکل شویم چون قواعد را بلد نیستیم و باعث می شود 
تولید کننده ما به دلیل ناآش��نا بودن با قواع��د بازی در 
بازار های جهانی عقب بماند. اما با توجه به تمام این موارد 
تولید کننده داخلی باید خود را برای حضور در س��ازمان 
تجارت جهانی آماده کن��د. در صنعت هنوز این مزیت را 
داریم ک��ه می توانیم ارزان تولید کنی��م. اما درخصوص 

برخی از صنایع »های تک« و برخ��ی از مواد اولیه به این 
س��مت خواهد رفت که تولید کننده باشیم مگر این که 
بتوانیم بسترهای رشد و توسعه در این زمینه ها را فراهم 

کنیم.   
با توجه ب�ه این موضوع ممک�ن اس�ت در برخی از 
بخش های اقتصادی دچار زیان شویم چه راهکاری 

برای رفع این مشکل ارایه می کنيد؟
البته wto نیز قوانین حمایتی دارد. در برخی از موارد 
که سازمان می بیند کشور در یک صنعت دارای گردش 
مالی و اشتغال مناسب است، حمایت های الزم را انجام 
می دهد و این اجازه را ب��ه آن صنعت خاص می دهد که 
تا زمان مش��خصی به تولید براس��اس قوانی��ن خارج از
wto  ادامه دهد. اما این زمان برای آماده ش��دن صنایع 
اس��ت و محدودیت دارد. این طور نیس��ت که تا همیشه 
صنایع مختلف براس��اس قوانی��ن خارج از س��ازمان به 
تجارت بپردازن��د.   درواق��ع زمانی ک��ه wto به عنوان 

زمان آماده س��ازی مش��خص می کند برای آماده شدن 
تولید کننده داخلی اس��ت.  تولیدکنندگان داخلی باید 
در زمین ایران بدوند تا خ��ود را برای حضور در بازار های 
جهانی طبق قوانی��ن wto آم��اده کنن��د. بنابراین از 
هم اکنون 10 س��ال فرصت داریم تا خود را برای الحاق 
به سازمان تجارت جهانی آماده کنیم. این زمان مناسبی 
برای آماده سازی صنایع است، اما موضوع مهم این است 

که اراده ای از سوی دولت دراین خصوص وجود ندارد.   
در ط�ول فرآیند مذاکرات چه م�واردی باید مدنظر 
باشد تا پيوستن ما به این سازمان مشکل ساز نشود؟

الحاق به wto مبتنی بر دانش اس��ت. اگ��ر در طول 
فرآیند مذاکرات برای عضویت، خ��ود را به علم تجارت 
مجهز کنیم، می توانیم حتی امتیاز دادن را هم مدیریت 
کنیم. بخشی از فرآیند الحاق مربوط به تطبیق قوانین 
است. مقررات باید به گونه ای تنظیم ش��ود که در روند 
مذاکرات کمتر دچار مشکل شویم. در مذاکرات الحاق 
اف��رادی خبره حض��ور دارند ک��ه روی قوانین دس��ت 
می گذارند و ایراد می گیرند چون علم و تجربه بیشتری 
دارند. اگر طرف مذاکره کننده ما هم دارای علم و تجربه 
باشد می تواند چانه زنی کرده و کمتر امتیاز بدهد. بنابراین 
باید کامال به قوانین و شرایط آگاه باشیم. حتی پیشنهاد 
می کنم رشته wto در دانشگاه ایجاد شود تا دراین مدت 

کارشناس مذاکره کننده و آگاه به wto تربیت کنیم.   
براساس آنچه که قوانين wto می گوید کشورها برای 
پيوستن به این س�ازمان باید اکثر قوانين و گاه تمام 
قوانين تجاری و اقتصادی خ�ود را تغيير دهند. این 

موضوع را چگونه ارزیابی می کنيد؟
همین االن هم اگر عضو نش��ویم قانون برنامه چهارم 

و پنجم می گوید که باید برخی از قوانین داخلی کش��ور 
مبتنی برwto ش��ود. این موضوع ب��ه صراحت در بند 
»و« ماده 104 قانون برنامه پنجم آمده و تأکید ش��ده که 
قوانین براساس قواعد wto تغییر یابد.  باید گفت الحاق 
به wto تهدید نیس��ت بلکه فرصتی است که باید از آن 

نهایت استفاده را برد.   
آیا می توان گفت الحاق به سازمان تجارت جهانی در 

رفع یا کاهش تحریم ها موثر است؟
تحریم های ش��کل گرفته علیه ایران از طرف سازمان 
ملل اعمال ش��ده و برخی از این تحریم ها نیز از س��وی 
اتحادیه اروپ��ا و آمریکا به صورت یکجانب��ه علیه ایران 
وضع شده است.  با توجه به س��ازوکاری که در سازمان 
تجارت جهانی وج��ود دارد، نمی توان گفت که الحاق به 
wto ازبین برنده تحریم هاست. اما مسلما فضا را تلطیف 
می کند و با اس��تفاده از فرصت های تجاری پیش آمده 
می توانیم تحریم ها را تلطیف کرده و مدیریت کنیم. تصور 
کنید که وزرای کشور های عضو سازمان تجارت جهانی 
در یک گردهمایی داخل ایران حضور داش��ته باشند در 
این شرایط مسلما فضای مناس��ب برای ایجاد روابط و 

فعالیت های تجاری فراهم خواهد شد.   
وضعيت الحاق ما به wto چگونه است؟

از س��ال 84 تاکنون ما عضو ناظر در wto هس��تیم و 
رژیم تجاری خود را برای بررسی در مذاکرات به سازمان 
ارسال کرده ایم و آنها در مورد رژیم تجاری ما 700 سوال 
پرسیده اند. البته این پرس��ش ها تنها برای ایران نیست 
بلکه در قالب بررسی انجام می شود و برای تمام اعضای 
فعلی نیز پرسیده شده است. اتفاقا رژیم تجاری ارایه شده 
توسط ما یکی از بهترین رژیم ها بوده که به سازمان ارایه 
شده به طوری که »پاسکال المی« دبیرکل وقت سازمان 
اعالم ک��رد رژیم تجاری کش��ورمان یک��ی از بهترین و 

بی نقص ترین ها در این زمینه بوده است.   
چه اقداماتی بعد از آن انجام شده است؟ 

بعد از ارایه رژیم تجاری باید مذاکرات مربوط به الحاق را 
در گروه کاری انجام دهیم. البته هنوز به دلیل عدم تمایل 
اروپا و آمریکا رئیس گروه کاری مذاکرات مشخص نشده 
و باید در انتظار بمانی��م.   البته این موضوع به دلیل نبود 
روابط سیاسی مناسب بین ایران و کشورهای قدرتمند 
wto مانند آمریکا و کش��ورهای اتحادیه اروپا رخ داده و 

باید برای آن فکری شود.   
ظاهرا دولت یازدهم تالش فراوانی برای پيوستن به 
این سازمان دارد. چه اقداماتی از سوی دولت انجام 

شده و ادامه مسير چگونه باید باشد؟ 
 تالش های دولت در فرآیند الحاق به دو بخش تقسیم 
می ش��ود.   یکی بعد خارجی و بین المللی آن اس��ت که 
دول��ت تالش های خ��ود را در ای��ن زمینه انج��ام داده 
و با توجه به موفقیت در مذاک��رات 1 + 5 می توان گفت 
تالش های بین المللی دولت در این خصوص خوب بوده 

است. اما در بعد داخلی چندان خوب کار نکرده است.  
چه مواردی باعث ضعف در این خصوص شده است؟

پیش از این دفتر نمایندگی تام االختی��ار ایران برای 
عضویت در wto زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
فعالیت می کرد اما این دفتر به دس��تور نعمت زاده وزیر 
صنعت ازچند ماه قبل زیر نظر سازمان توسعه تجارت 
قرار گرفت و جایگاه آن پایین آمد. این که دفتر زیر نظر 
وزیر فعالیت کند تا زیر نظر س��ازمان توسعه تجارت 
بسیار متفاوت اس��ت و با این کار درواقع شأن الحاق 
و مذاک��رات را پایین آوردیم. با توج��ه به این که تیم 
متخصص برای مذاکرات wto محدود اس��ت و افراد 
کمی در داخل کشور هس��تند که توانایی این کار را 
داشته باش��ند باید گفت در زمینه کارشناسی نیز با 

ضعف و مشکل مواجه هستیم.   

ضرورت های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در گفت وگو با مدیر پژوهش اقتصادی پژوهش بازرگانی:  

ایران بزرگترین اقتصاد خارج از WTO است 
  کشورهای خارج از  WTO شانسی برای تجارت ندارند        97 درصد تجارت جهان در wto انجام می شود

از تاالر چه خبر 

   نارضایتی خارج�ی از کيفيت پایين قير 
قاچاق| حسین پناهیان مدیرعامل بورس کاالی 
ایران گفت: اخیرا قیرهایی به صورت قاچاق صادر 
شده که موجب نارضایتی مشتریان خارجی شده 
اما قیرهایی که از طریق تاالر صادراتی بورس کاال 

صادر می شود دارای استانداردهای فنی هستند. 

   پيش�نهاد 20ماده ای ب�ورس به مجلس| 
علی عباس کریمی معاون توس��عه شرکت بورس 
گفت: شرکت بورس به منظور توسعه بازار سرمایه، 
مواردی را جهت افزوده ش��دن در سیاس��ت های 
اقتصادی دولت برای خ��روج غیرتورمی از رکود به 

مجلس پیشنهاد کرده است. 

   بازگشت احتمالی سيمان به بورس کاال| 
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان با بیان این که امکان ورود سیمان به 
بورس بستگی به نظر کارشناس��ان و مدیران دارد، 
گفت:  شرایط ورود س��یمان به بورس فراهم شده 
اما در این راستا مش��کالتی وجود دارد که باید آنها 

را برطرف کنیم.  

   نيمه دوم  سال بورس احيا می شود| عظیم 
ثابت فعال بازار سرمایه از بهبود وضع بورس در نیمه 
دوم  سال خبر داد و گفت:  بازار روند اصالحی خود 
را انجام داده و در نیمه دوم  سال به صورت تدریجی 
بهبود می یابد. او افزود: گزارش 6ماهه شرکت ها نیز 
مطلوب بوده و بسیاری از شرکت ها افزایش ظرفیت 
دارند به طوری که شرکت های خودرویی، دارویی، 
مواد غذایی و پتروش��یمی قرار است گزارش های 

مطلوبی به بازار ارایه کنند. 

شاخص بازهم نفس نداشت

شهروند| شاخص کل بورس در پایان معامالت 
دیروز بدون تغییر خاصی ب��ا افزایش 6واحدی در 
کانال 71 ه��زار واحد درجا زد که س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی، ایران خودرو، توسعه معادن 
و فلزات و معدن��ی و صنعتی گل گهر مانع از ریزش 
ش��اخص ش��دند.   دیروز در جریان معامالت نماد 
معامالتی هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین 
برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه و عمومی 
فوق العاده متوقف شد؛ این شرکت ضمن تصویب 
صورت های مالی درخصوص افزایش سرمایه 100 
درصدی و اصالح اساسنامه تصمیم گیری خواهد 

کرد. 

بازار سرمایه

شاخص ها
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کاهش قحطی و رشد آفریقایی ها
 بر اس��اس آمار س��ازمان جهانی م��واد غذایی و 
کش��اورزی فقر مواد غذایی یا قحطی در سراس��ر 
جهان طی 4 س��ال گذش��ته کاسته ش��ده است 
و تخمی��ن زده می ش��ود در بازه زمان��ی 2014-

2012 میالدی 805 میلیون نف��ر به طور مزمن از 
محرومیت غذایی رنج برده باش��ند که در مقایسه 
با 841 میلی��ون نفر در بازه زمان��ی 2008-2010 
میالدی نشان دهنده کاهش است. حدود یک نهم 

مردم جهان هنوز گرسنه هستند. 

 کاهش سرمایه گذاری خارجی چین 
  وزارت بازرگانی چین اعالم کرده اس��ت در ماه 
آگوست میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
این کش��ور 14 درصد کاسته شده و به 7/2 میلیارد 
دالر رسیده اس��ت. در ماه جوالی نیز این شاخص 
17 درصد کاسته شده بود که کمترین میزان طی 
5 سال اخیر بود. طی 8ماهه امسال سرمایه گذاری 

مستقیم در بخش مالی 78/34 میلیارد دالر بود. 

 رکود در بورس های جهانی
 روز گذشته بورس های جهانی دچار رکود شدند 
زیرا سرمایه گذاران نگران سعی کردند در برابر نتایج 
جلسه فدرال رزرو از سرمایه های خود دفاع کنند. 
ش��اخص DAXآلمان ب��ا کاه��ش 0/3 درصد و 
CAC-40 فرانسه با 0/5 درصد کاهش و شاخص 
FTSE100 انگلی��س نیز ب��ا 0/2 درصد کاهش 

همراه شد. 

اقتصاد جهان

ت دوم
نوب

 http:/iets.mporg.ir                    www.shana.ir                       www.nisoc.ir
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری

فراخوان مناقصه عمومی                 
مناقصه یک مرحله ای شماره م م آ ج/93/0037

 شماره مجوز:277566

مربوط به انجام خدمات تنظیفات ساختمانها و دفاتر اداری و ادارات داخلی و فرودگاه 
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

الف- شرح مختصر خدمات
1- خدمات فوق الذکر توسط 62 واحد کاری انجام می پذیرد

2- هزینه ابزار و لوازم مورد نیاز جهت انجام خدمات به عهده پیمانکار برنده می باشد.
ب- برآورد کارفرما/محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات شهرستان امیدیه می باشد.
مدت انجام خدمات یکسال شمسی می باشد

همچنین برآورد تقریبی کارفرما معادل15/655/039/533 ریال می باشد.
ج- شرایط مناقصه گران متقاضی

داشتن تعیین صالحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی
ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ53/465/000 ریال)پنجاه و سه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ریال(

و همچنین 10درصد مبلغ پیمان)درصورت برنده شدن( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد.
- ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران الزامی است.

- ارائه اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات مربوطه
د- محل ،زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

ازکلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت میش��ود حداکثر ظرف 10روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم،آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس ذیل 
الذکر اعالم نمایند.

ضمنًامحل،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد.
نشانی محل آمادگی و دریافت اسناد:خوزستان-امیدیه،محوطه صنعتی- ساختمان300-اتاق303 امور حقوقی و قراردادها- تلفن:06523227701

اتفاق روز

از اول مهرماه شروع می شود

چربی حیوانی جایگزین پالم 
در حالی که صنایع ش��یر براس��اس تفاهم های 
صورت گرفته از ابت��دای پاییز روغن پالم و هرگونه 
چربی گیاه��ی را از تولی��دات صنعتی خود حذف 
می کنند، از چربی حیوانی و چربی طبیعی موجود 
در شیر گاو به جای آن اس��تفاده خواهند کرد.  به 
گفته رض��ا باک��ری، دبیر انجمن صنف��ی صنایع 
لبنی پس از این تفاهمنامه مکاتبات بس��یاری با 
کارخانه های لبنی سراس��ر کش��ور صورت گرفته 
و مقرر ش��ده روغن پالم از هم��ه محصوالت لبنی 
حذف شود. وی افزود: از این تاریخ به بعد در تولیدات 
لبنی به جای استفاده از روغن پالم از چربی طبیعی 

موجود شیر و چربی حیوانی استفاده می شود. 
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  هنجارهای wto تجارت جهانی را می چرخاند
  الحاق ایران به wto تحریم ها را تلطيف می کند
  تنزل جایگاه نمایندگی ایران در وزارت صنعت

  الحاق به wto صنایع را در کوتاه مدت دچار مشکل می کند
  کش�اورزی ارگاني�ک ایران ت�وان حض�ور در بازار های جهانی 

را دارد
  صنایع ما از مزیت توليد ارزان بهره مند هستند

  باید در زمين ایران بدویم تا آماده حضور در wto شویم
  عملکرد داخلی دولت برای الحاق به wto خوب نبوده است

  آمریکا و اتحادیه اروپا روند مذاکرات را متوقف کرده اند


