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از س��ال  ۲۹ ،۷۶مهر هر س��ال بهعنوان روز ملی صادرات
نامگ��ذاری ش��د که از آن س��ال تاکن��ون ،در چنین روزی
برنام��های برگ��زار و در آن از صادرکنن��دگان نمونه و ممتاز
کش��ور قدردانی میش��ود؛ هرچند کرونا برگزاری مراس��م
امس��ال را به تاخیر انداخته و معلوم نیس��ت این مراسم چه
زمان و با چه شرایطی برگزار شود.
در بح��ث تجارت بهطور کلی دو گزینه واردات و صادرات
نقش بس��یار مهمی ایف��ا میکنند .در جه��ان امروز درجه
توس��عهیافتگی یک کش��ور رابطه مستقیمی با حجم روابط
تجاری بینالمللی آن کشور دارد.
با بکارگیری استراتژی توسعه صادرات ،کشورها میتوانند
به رش��د تولید ملی و در نتیجه افزایش اشتغال دست یابند.
اقتص��اد ایران نیز از این قاعده مس��تثنا نیس��ت؛ بهویژه در
ش��رایط تحریم به باور بس��یاری تکیه بر صادرات غیرنفتی
و ارزآوری میتوان��د گذرگاه��ی امن برای عب��ور از تحریم
بهشمار رود.
در حال��ی ک��ه انتظار میرفت اقتصاد ایران در س��ال ۹۷
باتوج��ه به اجرای برجام و افزایش تعامالت جهانی ،روزهای
بهتری را نس��بت به س��الهای تحریم تجربه کند ،نوسانات
نرخ ارز در کنار بازگش��ت تحریمهای امریکا همه معادالت
اقتصادی را بر هم زد .نوسانات بازار ارز گرچه بر همه ارکان
اقتصادی س��ایه انداخت ام��ا مهمترین تاثیر آن بر مبادالت
تج��اری ب��ود .هرچند افزایش نرخ ارز در نگاه نخس��ت خبر
خوبی برای صادرکنندگان اس��ت اما نمیتوان از آسیبهای
جانبی نوس��ان ب��اال و افزایش نرخ ارز بر مب��ادالت تجاری
گذشت.
در ای��ن بی��ن تحریمه��ای امریکا ،تصویب نش��دن لوایح
پالرمو و تاخیر در پیوس��تن ایران ب��ه گروه ویژه اقدام مالی
(افایتیاف) و تعلل اروپا در تدوین ،تصویب و اجراییسازی
س��ازکار مالی ارتباط با ایران از جمله عواملی بود که اجازه
نداد صادرات ایران به نقطه مطلوب خود دست پیدا کند.
باتوج��ه ب��ه موارد یادش��ده فعاالن حوزه تج��ارت بر این
باورن��د که برای توس��عه صادرات غیرنفت��ی با چند چالش
اساسی روبهرو هستند .مهمترین مشکل واحدهای تولیدی
و صادرات��ی کش��ور ،تامی��ن مناب��ع مالی اس��ت ،بهطوری
ک��ه نرخ پ��ول گران ،نرخ بهره بانکی باال و س��قف اعتبارات
بانکی محدود موجب ش��ده س��هم صادرات از کل اعتبارات
اختصاصی محدود باش��د .بهگفته فع��االن این عرصه ،نظام
مالیاتی کشور دومین چالش تولید و صادرات کشور است و
پرداخت  ۹درصد مالیات ارزش افزوده ازس��وی تولیدکننده
داخل��ی ،ق��درت رقابت او را در بازاره��ای بینالمللی پایین
میآورد .مش��کل بعدی تولید و صادرات کشور نظام تامین
اجتماعی اس��ت و این بخش مهمترین چالش بعد از بخش
تامین مالی بهش��مار م��یرود ،چراکه با پرداخت  ۲۳درصد
حق بیمه کارگر ازسوی کارفرما در عمل هزینههای تولید و
صادرات افزایش مییابد.
نظام گمرکی هم بهنوبه خود مش��کالتی را برای صادرات
کشور ایجاد میکند؛ چنانچه سامانه جامع تجارت و قطع و
وصل سامانهها بهدلیل نبود زیرساختهای الزم چالشهایی
را برای صادرکنندگان بهدنبال داشته است.
عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی هم مشکل دیگری
در بخش صادرات بهش��مار میرود ،این در حالی اس��ت که
کشورهای عضو این سازمان یا از پرداخت تعرفههای گمرکی
معاف هستند یا تعرفههای  ۳یا  ۴درصدی میپردازند که در
مقاب��ل تعرفههای  ۲۰درصدی ما برای صادرات کاال به یک
کشور بهشدت هزینه صادرات را افزایش میدهد.
همچنی��ن بهدلیل تحریمها و برقرار نش��دن روابط بانکی
ای��ران با بانکهای بزرگ ،صادرکنن��دگان برای وارد کردن
پ��ول حاصل از صادرات به کش��ور گاهی مجبورند از طریق
صرافیه��ا اق��دام کنند که این کار هزینه بازگش��ت پول را
ب��رای آنها افزایش میدهد .بهعالوه اینکه در داخل کش��ور
هزینه تبدیل ارز به ریال در شبکه بانکی ما از شبکه صرافی
بسیار گرانتر است و سیاست نرخ توافقی که بانک مرکزی
براساس آن عمل میکند نیز غیررقابتی است.
ب��اال بودن کرایه حمل کاالهای صادراتی از دیگر مواردی
اس��ت که موجب گران تمام شدن محصول و صادرات ایران
میشود و درنهایت به کاهش قدرت رقابت محصوالت ما در
بازارهای جهانی میانجامد.
صادرکنندگان بر این باورند که دولت میتواند با پرداخت
مش��وقهای صادراتی به رقابتی ش��دن ص��ادرات کمک و
ش��رایطی را ایجاد کند که صادرکننده با اعمال تخفیف در
مناقصههای بینالمللی برنده شود.
و در نهایت اینکه در همه جا سیاس��ت در خدمت اقتصاد
اس��ت ،این در حالی اس��ت که در کش��ور ما بهطور معمول
هزینههای ناش��ی از تصمیمهای سیاس��ی را بخش اقتصاد
میپردازد .باتوجه به تمام موارد یادش��ده در ش��رایط فعلی
و باتوج��ه به ایپدمی کرونا در تمام جهان ،توس��عه صادرات
غیرنفت��ی تنه��ا در صورتی محقق میش��ود ک��ه همدلی و
هم��کاری بس��یار باالیی بین دولت ،مجل��س ،نهاد قضایی،
حاکمی��ت و بخ��ش خصوص��ی حکمفرما ش��ود؛ صادراتی
ک��ه با تکیه ب��ر کاالهای ایرانی میتواند فش��ار تحریمها بر
اقتصاد را کاهش دهد و ایران را در برابر فشارهای خارجی و
نوس��انات داخلی ارز مقاوم کند .بدون شک از طریق توسعه
صادرات است که اقتصاد ما با اقتصاد جهانی پیوند میخورد
و از طریق اقتصاد جهانی اس��ت که میتوانیم خودمان را به
جهانیان معرفی کنیم.

روزی برای تقدیر
از بانیان دالرهای
غیرنفتی

توس��عه تجارت خارجی بهویژه صادرات از عوامل موثر در توس��عه
اقتصادی کشورهاس��ت که میتواند عالوه بر رشد اقتصادی ،موجب
افزایش توان رقابتپذیری کشورها در عرصههای بینالمللی شود.
ب��ه گزارش
تونهم مهر ب��ا تصویب
 ،از س��ال  ۱۳۷۶بیس�� 
شورای فرهنگ عمومی کشور ،بهعنوان روز ملی صادرات تعیین شد
ت��ا بیانگر ع��زم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توس��عه
صادرات غیرنفتی و درنتیجه توس��عه اقتصادی کش��ور باش��د .البته
امس��ال برگزاری مراس��م روز ملی صادرات بهدلیل موج جدید شیوع
وی��روس کرونا به تعویق افتاده اس��ت .به گواه آمار در س��ال ۱۳۹۹
باوجود تش��دید تحریمها و فشار روانی امریکا بر ایران و همچنین اثر

پاندم��ی کرونا بر جهان برخی صنایع از قبیل ش��رکتهای فوالدی،
ش��رکتهای تولیدکننده فلزات رنگ��ی و ...موفق به افزایش صادرات
نس��بت به سال گذشته شدهاند .با این همه نمیتوان از تاثیر منفی و
معن��یدار تحریمها بر صادرات نفتی گذش��ت که خود منجر به تکیه
بیش��تر اقتصاد ایران به صادرات غیرنفتی شد ،این در حالی است که
صادرات ایران با  2گزینه نوس��ان شدید نرخ ارز و تاثیر بر قیمتهای
جهان��ی کاال نیز درگیر بود .حال با در نظر گرفتن ش��رایط تحریم و
محدودیتهای جدید درجابهجایی کاال با کش��تی و از س��وی دیگر
وجود  ١٦اس��تان مرزی در کش��ور میتوان افزای��ش صادرات به ۱۵
کشور همس��ایه با صدها میلیون نفر جمعیت و مشترکات سیاسی و

فرهنگی را یکی از راهکارهای توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی و
بهتبع آن توسعه اقتصاد بنیادی کشور و کاهش آثار زیانبار تحریمها
در ش��رایط فعلی در نظر گرفت .به ای��ن ترتیب در بلندمدت انتظار
م��یرود صادرکنندگان با وفق دادن خود با ش��رایط محیطی جدید،
به س��مت توسعه صادرات حرکت کنند که در این مسیر ،کشورهای
درحالتوسعه ،مقاصد بهمراتب بهتری برای صادرات خواهند بود.
روزنام�های ک�ه پیشرو داری�د پرونده
بهمناس�بت
روز ملی صادرات اس�ت که در آن به مش�کالت ،موفقیتها و
محدودیتهای این حوزه در یک س�ال گذشته از نگاه فعاالن
بخشهای مختلف صنعت ،معدن و تجارت پرداختهایم.

روحانی در دیدار با رئیس شورایعالی مصالحه ملی افغانستان:

راهحل مشکالت مذاکرات بیناالفغانی است

رئیسجمهوری با ابراز امیدواری نس��بت به
موفقیت تالشهای شورایعالی مصالحه برای
برق��راری صل��ح و ثبات در افغانس��تان ،گفت:
مهم این اس��ت که م��ردم این کش��ور بعد از
س��الها جنگ و درگیری ب��ه یک صلح واقعی
برای حفظ دس��تاوردهای خود دس��ت یابند و
راهحل این مش��کل نیز گفتوگوهای سیاسی
و مذاکره بیناالفغانی اس��ت .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاس��تجمهوری ،حسن روحانی
در دیدار «عبداهلل عبداهلل» رئیس شورایعالی
مصالحه ملی افغانستان ،با بیان اینکه در طول
دورهای که افغانستان در برابر تجاوزات بیگانه
قرار داشته ،ملت و دولت ایران در کنار دولت و
مردم این کشور بودهاند ،گفت :امیدواریم صلح
و امنی��ت پایدار در این کش��ور برقرار باش��د و
مردم افغانستان در آرامش زندگی کنند.
رئیسجمه��وری ب��ا حمای��ت از تالشهای
انجام ش��ده برای برقراری صلح ،ثبات و امنیت
در افغانس��تان ازسوی شورایعالی مصالحه در
این کش��ور ،گفت :صلح ،ثبات و امنیت پایدار
در افغانس��تان بهعنوان یک کش��ور همسایه و
برادر برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه
دارد.

وی ب��ا ابراز امیدواری نس��بت ب��ه موفقیت
تالشهای ش��ورایعالی مصالحه برای برقراری
صل��ح و ثبات در افغانس��تان ،اظهار کرد :مهم
این اس��ت که مردم این کش��ور بعد از سالها
جن��گ و درگیری ب��ه یک صل��ح واقعی برای
حفظ دس��تاوردهای خود دست یابند و راهحل
این مشکل نیز گفتوگوهای سیاسی و مذاکره
بیناالفغانی است .روحانی با بیان اینکه دخالت
و حضور امریکا بهعنوان یک کشور متجاوز در
افغانس��تان با خواس��ت و نظر مردم این کشور
همسو نیست ،تصریح کرد :دولت امریکا که در
سیاس��تهای خود در منطقه و جهان شکست
خورده و موفقیتی نداشته ،بهدنبال بهرهبرداری
انتخاباتی از مذاکرات صلح در افغانستان است.

 افتتاح راهآهن خواف-هرات

روحانی با اش��اره ب��ه روابط خ��وب ایران و
افغانستان بهعنوان دو کشور دوست و همسایه،
بر توس��عه و تعمیق رواب��ط تهران-کابل تاکید
و اظه��ار کرد :توافق بلندمدت بین دو کش��ور
میتوان��د به توس��عه و تعمی��ق روابط در همه
زمینهها منجر شود.
رئیسجمهوری با اش��اره ب��ه افتتاح راهآهن
خواف-ه��رات در روزه��ای آین��ده ،اتص��ال

صل��ح ،ثبات و امنی��ت پای��دار در افغانس��تان بهعنوان
یک کشور همس��ایه و برادر برای جمهوری اسالمی ایران
اهمیت ویژه دارد
راهآهنهای ایران و افغانستان را موجب تقویت
همکاریه��ای اقتص��ادی و تجاری دو کش��ور
دانست و افزود :ایران آمادگی دارد که با اتصال
خط لوله گاز و فرآوردههای نفتی به افغانستان
امکان استفاده مردم این کشور از این انرژیها

ارز ترجیحی بهکام دالل است
رئیس مجلس با اش��اره به مش��کالت فعلی کشور
گفت :همانطور که در س��ال  ،۹۷با خاصهخرجی ارز
 ۴۲۰۰تومانی کش��ور را دچار چالش کردیم ،امروز
هم ب��ا تخصیص ارز ترجیحی به ن��ام مصرفکننده
و به کام دالل ،منابع این کشور را هدر میدهیم.
به گ��زارش خانه ملت ،ش��ب یکش��نبه ۲۷ ،مهر
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس میزبان رئیس کل
بان��ک مرکزی ،وزیر اقتصاد ،وزیر نف��ت ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و وزیر جهاد کش��اورزی در تاالر آینه مجلس ش��ورای
اسالمی بود.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در این جلس��ه بر ضرورت
رس��یدگی به مش��کالت معیش��تی مردم تاکید ک��رد و گفت:
متاس��فانه اکنون نرخ اقالم اساسی س��فره خانوار مانند مرغ و
تخممرغ فراتر از انتظار رش��د داشته و این وظیفه ما مسئوالن
اس��ت که نگذاریم فش��ارهای اقتصادی به بدن��ه جامعه بهویژه
اقشار کمدرآمد منتقل ش��ود .قالیباف تصریح کرد :باید با یک
مدیریت درست و شایسته نس��بت به مدیریت نحوه تخصیص
ارز به کاالهای اولویتدار اقدام و درباره ثبتس��فارش کاالهای
لوکس یا حتی غیرضروری تجدیدنظر کرد.
وی اف��زود :م��ا در همی��ن وضعی��ت فعل��ی میتوانی��م ب��ا
سیاس��تگذاری شایس��ته در حوزه مالی ،پولی و تجاری از این
گردنه عبور کنیم؛ بهشرط آنکه همه دست بهدست هم بدهیم،
پ��ای کار باش��یم و مردانه برای منافع این م��ردم تالش کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی بر ضرورت همافزایی و هماهنگی
دس��تگاههای مسئول در حوزه سیاس��ت پولی ،مالی و تجاری
تاکید ک��رد و گفت :در وضعیت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کاال
را تس��هیل کنی��م و غل و زنجی��ر بروکراس��ی اداری را از پای
کسبوکارها و تجار و بازرگانان باز کنیم.

را فراهم کند.

 پی�ام حمای�ت ای�ران را ب�ه کابل
خواهم برد

رئیس ش��ورایعالی مصالحه ملی افغانستان
نی��ز در ای��ن دی��دار ،از حمایته��ا و مواضع

جمهوری اس�لامی ای��ران در زمینه تحوالت و
تالشها ب��رای برقراری صل��ح و امنیت پایدار
در این کش��ور قدردانی کرد و گفت :جمهوری
اس�لامی ای��ران دوس��ت و همس��ایه خ��وب
افغانس��تان اس��ت .عبداهلل عب��داهلل از میزبانی
ای��ران از مهاجران افغانس��تانی در س��الهای
متم��ادی جن��گ و درگی��ری در این کش��ور
قدردان��ی کرد و گفت :در س��فرم ب��ه تهران با
مقام��ات جمهوری اس�لامی دیدارهای خوبی
داش��تم و پیام حمایت ایران را به کابل خواهم
برد و توافقات دو کشور را پیگیری خواهم کرد.
رئیس ش��ورایعالی مصالحه ملی افغانستان
اب��راز امی��دواری کرد که با حمای��ت و مواضع
ایران ش��اهد به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح
افغانس��تان و برقراری امنی��ت و آرامش پایدار
در کشورش باشد.
رئیس ش��ورایعالی مصالحه ملی افغانستان
روز یکش��نبه ۲۷ ،مهر برای س��فری سهروزه
بهمنظور دیدار و گفتوگو با مقامهای بلندپایه
جمهوری اسالمی ایران درباره راههای گسترش
رواب��ط دوجانبه و صلح و ثبات افغانس��تان در
صدر یک هیات سیاس��ی و اقتصادی بلندپایه
وارد تهران شد.

دغدغه مسئوالن رفع مشکالت معیشتی باشد

در این جلس��ه همچنین قالیباف با انتقاد ش��دید
از نحوه حمای��ت از واردات کاالهای اساس��ی با ارز
ترجیحی تصری��ح کرد :همانطور که در س��ال ،۹۷
با خاصهخرج��ی ارز  ۴۲۰۰تومانی کش��ور را دچار
چال��ش کردیم ،امروز هم ب��ا تخصیص ارز ترجیحی
به نام مصرفکننده و به کام دالل ،منابع این کشور
را هدر میدهیم .وی تاکید کرد :باید زنجیره واردات
و تولید کاالهای اساس��ی بهدرس��تی رهگیری شود و هرگونه
حمایت به سمت مصرفکننده صورت گیرد .تولید بیش از آنکه
به یارانه نیاز داش��ته باش��د ،نیاز دارد که دستگاههای اجرایی
پایشان را از روی گلوی آن بردارند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر نقش نظارتی مجلس،
یادآور شد :بهمنظور پیگیری و نظارت بر جمعبندیهای مطرح
ش��ده در این جلسه ،کمیس��یونهای مجلس جلسات نظارتی
خود را برگزار میکنند و این جلس��ه مش��ترک نیز هر  ۱۰روز
یک بار برگزار میشود.
در این جلس��ه ،اعض��ای دولت گزارش��ی از آخرین وضعیت
واردات نهادههای کاالهای اساس��ی و همچنین نحوه تامین ارز
ترجیح��ی و نیمایی ب��رای این کاالها ارائه کردند و نس��بت به
تامین کاالهای اساسی تا پایان سال تضمین دادند.
همچنی��ن رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی در زمینه بازار
ارز و دالی��ل افزای��ش نرخ ارائ��ه کرد و در ادام��ه وزیر اقتصاد
نی��ز اظهار امیدواری کرد که نس��بت به تامین کس��ری بودجه
در  ۵م��اه باقیمان��ده ،بدون بح��ران تالشه��ای الزم صورت
پذیرد.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به مشکالت فعلی
کش��ور ،گفت :میتوانیم با سیاس��تگذاری شایس��ته در حوزه
مالی ،پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم.

عکس روز

رئیس ق��وه قضاییه با تاکید ب��ر اینکه همه
مش��کالت در داخل کشور و بهدس��ت توانای
م��ردم قابلح��ل اس��ت ،گف��ت :راه��کار حل
مش��کالت اقتص��ادی در حوزه اقتص��اد نهفته
اس��ت و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای
حل مسائل اقتصادی خطا است.
به گزارش ایس��نا به نقل از مرکز رسانه قوه
قضاییه ،سید ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورایعالی قوه
قضایی��ه با تقدی��ر از زحمات و تالشه��ای کادر درمانی
کش��ور در صیانت از سالمت مردم در برابر ویروس کرونا،
اظهار کرد :توصیههای س��تاد ملی مقابله با کرونا نباید در
حد توصیه باقی بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری
شود.
رئی��س ق��وه قضاییه در بخ��ش دیگری از س��خنانش
ب��ا تاکید بر لزوم پرهیز مس��ئوالن و فعاالن سیاس��ی از
حاشیهسازیها ،اظهار کرد :هرگونه حاشیهسازی ازسوی
دستاندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل
اصلی کشور بازمیدارد ،امری مذموم و ناصواب است.
رئیسی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات
آن» بهعنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت :دغدغه
مس��ئوالن باید رفع مشکالت معیش��تی مردم ،بهویژه در
ش��رایطی باش��د که ویروس منحوس کرونا کس��بوکار
بسیاری از افراد را مختل کرده است.
رئیس قوه قضاییه ،قاچاق دارو و مش��کل تامین دارو را
از دیگر معضالت امروز کش��ور دانست و اظهار کرد :امروز
مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجهند و وجود داروهای
تقلبی در بازار هم نگرانکننده است.
رئیس��ی ب��ر همین اس��اس تاکید کرد مس��ئوالن باید

موض��وع تامی��ن داروی موردنیاز م��ردم را با
حساس��یت پیگی��ری کنن��د و اج��ازه ندهند
س��وداگران و قاچاقچیان در این عرصه جوالن
دهند.
رئیس دس��تگاه قض��ا در بخ��ش دیگری از
س��خنانش با اش��اره به پایان تحریم ۱۰س��اله
تس��لیحاتی جمهوری اس�لامی ای��ران گفت:
درباره برداش��ته شدن موانع معامله تس��لیحاتی نباید به
شکست سیاسی امریکا بسنده کرد و باید همه تحریمهای
ظالمانه امریکا و غربیها علیه ملت ایران برداشته شوند.
رئیس��ی با بیان اینک��ه غربیها باید متعه��د به اجرای
توافقات باش��ند اما روز به روز ظلم و س��تم آنها بیش��تر
میشود ،گفت :مس��ئله تولید قدرت در برابر نظام سلطه
مهم اس��ت تا بتوان با دس��ت پر در می��دان مقابله با این
زورگوییها حاضر ش��د .سازکار هم این است که اقداماتی
در جه��ت بیاثر ک��ردن تحریمه��ا و تس��هیل زندگی و
معیشت مردم صورت گیرد.
رئی��س قوه قضاییه« ،حقالن��اس» را مهمترین موضوع
س��ند امنیت قضایی عنوان ک��رد و گفت« :حقالناس» و
«حقوق مردم» قبل از آنکه دس��تاویز مدعیان حقوق بشر
باش��د ،آموزه نبی مکرم اسالم است که در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیسی خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی اجازه نمیدهد
کس��انی که بهنحوی به بیت المال دستاندازی میکنند،
آرام بگیرن��د و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال
ب��ه یغما رفته ملت را با قاطعی��ت و تا آخر دنبال میکند
تا این اموال به خزانه کش��ور برگ��ردد و در اختیار مردم
قرار گیرد.

ویژه تر از خبر

دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما

نمایی از چهارسوق بزرگ تهران

عکس :آیدا فریدی

دومین دور از مذاکرات هیاتهای ایرانی و اوکراینی با  3دستور فنی ،حقوقی و قضایی درباره سانحه سقوط هواپیمایی
اوکراین در وزارت امور خارجه برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،تیم مذاکرهکننده اوکراینی وارد تهران ش��د و مذاکرات دوجانبه از صبح دوش��نبه آغاز ش��ده و تا ۳۰
مهر ادامه خواهد داشت.
سرپرستی هیات ایرانی را در این دور از مذاکرات محسن بهاروند ،معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه برعهده
دارد .بهگفته بهاروند ،در این دور از مذاکرات  3جلس��ه فنی برگزار خواهد ش��د .یکی از این جلسات در زمینه بحثهای
فنی اس��ت که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد .یک جلس��ه در زمینه مسائل قضایی است که همکاران قوه قضاییه
انجام میدهند و یک جلس��ه هم در زمینه مس��ائل حقوقی و میزان غرامت افراد و هواپیما اس��ت .بهاروند با بیان اینکه
پس از آنکه این  3گروه با یکدیگر مالقات کرده و پیشرفت حاصل شد ،یک جلسه عمومی خواهیم داشت ،افزود :در آن
جلس��ه ،من و همتای اوکراینی به عالوه همه گروههایی که با هم مذاکره کردند ،حضور خواهیم داش��ت و پیشرفتهای
مذاکرات را میبینیم.
وی با بیان اینکه سعیمان این است که هر چه سریعتر و در کوتاهترین زمان مذاکرات را به نتیجه برسانیم ،ادامه داد:
اگر راهنمایی الزم باشد ،راهنماییهایی را انجام میدهیم و قدمهای بعدی را تعریف میکنیم که دور بعدی مذاکره باشد.
دور اول این مذاکرات در روزهای  ۹و  ۱۰مرداد به سرپرس��تی محس��ن بهاروند ،معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت
امور خارجه در شهر کییف اوکراین برگزار شد.

