
 دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران  در قاره آفریقا

 اهمیت آفریقا

 جایگاه مهم قاره آفریقا در نظام بین الملل  •

 یک چهارم مجموع کشورهای عضو سازمان ملل •

 تامین کننده نیمی از منابع اولیه صنایع کشورهای پیشرفته •

 بازار بزرگ کاالهای تولیدی کشورهای صنعتی •

 درصد از ذخائر جهان 02دارا بودن  •

 مدلی از تقویت تدریجی اتحاد و همگرائی منطقه ای •

 اهداف كالن جمهوری اسالمی ایران در آفریقا

ها و دستاوردها و الگوهای موفق جمهوری اسالمی ایران و ارائه تصویری واقعی و الهام ترویج و گسترش پیام •

 بخش از انقالب اسالمی به توده های مردمی آفریقا

 فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی توسعه  •

 تحکیم همگرایی و پیوندهای اسالمی، دینی و معنوی با مسلمانان مناطق مختلف قاره آفریقا •

 های عدالت خواه در قاره آفریقاها، ادیان الهی و جریانها و تمدنگیری موثر از ظرفیت فرهنگبهره •

ان آفریقایی و ساماندهی جبهه مقاومت های مسلمحمایت از گسترش خود باوری و بیداری اسالمی ملت •

 اسالمی

های مشترک با کشورهای اسالمی قاره آفریقا با هدف افزایی ظرفیتتقویت دیپلماسی وحدت اسالمی و هم •

 تامین منافع مشترک از طریق همبستگی، وحدت وتقریب مذاهب اسالمی

 ایران ستیزی های اسالم ستیزی، شیعه هراسی ومقابله فعال و همه جانبه با جریان •

 دورنمایی كلی از پیشینه مناسبات ایران با كشورهای مختلف آفریقای سیاه از دورترین زمان ها تاكنون



 روابط ایران با آفریقا در دوره هخامنشیان •

 مناسبات ایران با قاره آفریقا در دوره ساسانیان •

 مهاجرت ایرانیان شیرازی االصل به شرق آفریقا در قرون نخستین اسالمی •

 مهاجرت گروهی از علماء شیعه ایرانی و بلوچ ها به شرق آفریقا در قرون هفده تا نوزده میالدی •

 آغاز مناسبات رسمی بین ایران و قاره آفریقا در دوره سلطنت پهلوی دوم) از اوایل دهه چهل شمسی ( •

یقا پس از قاره آفرگسترش قابل مالحظه روابط سیاسی فرهنگی و اقتصادی ج.ا.ایران با کشورهای مختلف  •

 پیروزی انقالب اسالمی

 )سیاسی(بشردوستانه ج.ا.ایران در آفریقا اقدامات

 حمایت از آزادی خواهان و مبارزان سیاه پوست آفریقای جنوبی در دوره حاکمیت سفیدپوستان •

 قطع صدور نفت به دولت نژادپرست آفریقای جنوبی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران )بدستور امام •

 ("ره"خمینی 

 افتتاح دفاتر احزاب سواپو و کنگره ملی آفریقا در تهران در دوره مبارزه با دولت نژادپرست آفریقای جنوبی •

 حمایت از مبارزان سیاه پوست زیمبابوه در دوره حاکمیت سفیدپوستان •

 حمایت از مبارزان سیاه پوست نامیبیا در دوره حاکمیت سفیدپوستان •

 ه آزادیبخش اریتره  در دوره جنگ با اتیوپیحمایت از مبارزان جبه •

 حمایت از کشورهای عضو خط مقدم جبهه مبارزه با  رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی •

محکوم ساختن اقدامات تفرقه افکنانه استعمارگران سابق آفریقا انگلستان  فرانسه و پرتغال در ایجاد مرزبندی  •

 ای مختلف قاره آفریقاهای مصنوعی و جنگ های قومی قبیلگی در کشوره

 جنوب در بین کشورهای غیر متعهد از جمله کشورهای آفریقایی -های جنوب تقویت همکاری •



آیت اهلل هاشمی  5731وساطت بین سودان و اوگاندا و تالش برای رفع اختالف طرفین در سفر منطقه ای سال  •

 رفسنجانی به شرق و جنوب آفریقا

 رویارویی آشکار با انگلستان و ایاالت متحده آمریکاپشتیبانی قاطعانه از زیمبابوه در  •

 محکوم کردن دخالت نظامی آمریکا در سومالی •

تاکید دولتمردان ج.ا.ایران بر لزوم تعیین سرنوشت کشورهای قاره آفریقا توسط مردم این قاره) در دیدار با  •

 رهبران آفریقایی(

ی ازمان به عنوان عالی ترین نهاد هماهنگ کننده امور سیاسایجاد ارتباط سازنده با اتحادیه آفریقا و تایید این س •

به عنوان عضو ناظر در جلسات سران اتحادیه  5731اقتصادی و اجتماعی کشورهای قاره آفریقا )ایران از سال 

 آفریقا شرکت می کند(

ین کشورها  ا تأسیس ده ها انجمن دوستی با کشورهای مختلف قاره آفریقا با هدف تعمیق پیوندهای دو طرفه با •

 های مختلف از طریق این نهاد عالی سیاسی فرهنگی در زمینه

ایجاد آگاهی و ارتقاء فرهنگی بومیان آفریقائی اعم از مسیحی و مسلمان و برانگیختن و تهییج آنان در کسب  •

  های سلطه استعمارحقوق از دست رفته خود در سال

 ی()فرهنگبشردوستانه ج.ا.ایران در آفریقا اقدامات

مقابله با موج تهاجم فرهنگی غرب علیه دین اسالم  و تهییج و  برانگیختن مسلمانان کشورهای مختلف قاره  •

آفریقا برای نقش آفرینی هرچه بیشتر در معادالت سیاسی کشور خود و ارتقاء سطح  آگاهی آنان از اقدامات 

 ضد اسالمی ایاالت متحده آمریکا در قاره آفریقا 

ها و مراکز آموزش عالی کشورهای مختلف آفریقائی از طریق ایجاد ی و تحرک دانشگاهتالش برای پویای •

 ارتباط با  دانشگاه های ایران 

های علمیه ج.ا.ایران به جوانان مستعد مسلمان و مسیحی در ها و حوزهتحصیلی دانشگاه اعطای هزاران بورسیه •

 راستای ارتقاء سطح معلومات نسل آینده قاره آفریقا



ای درخشان از تمدن و فرهنگ ایرانی اسالمی به روشنفکران و نخبگان مسیحی و مسلمان ارائه چهره •

 کشورهای مختلف قاره آفریقا

ایجاد ارتباط موثر و سازنده با نویسندگان و شعرای کشورهای قاره آفریقا در راستای ایجاد ارتباط با همتایان  •

ت های انقالب اسالمی ایران ) و به موازات آن مطلع ساختن آنها خود در ایران  و آگاه ساختن آنها از پیشرف

 از توطئه های غرب در جدائی ملت های قاره آفریقا از یکدیگر  و ماهیت رژیم صهیونیستی(

تاسیس ده ها کتابخانه در کشورهای مختلف آفریقایی و تشویق طبقات مختلف اجتماعی به مطالعه هرچه  •

 بیشتر

 جلد کتاب و نشریه به زبان های بومی مناطق مختلف قاره آفریقاچاپ و انتشار صدها  •

ارتباط پویا و موثر با شبکه های رادیو تلویزیونی کشورهای شرق و غرب آفریقا با هدف ارتقاء سطح فرهنگی  •

 مردم 

ند سنت غلط و ناپسساختن تدریجی  برخی سنت های غلط در بین مسلمانان )همچون  تالش برای کمرنگ •

 ( و منسوخ ساختن اعتقادات خرافی گونه نظیر اعتقاد به سحر و جادو ران، جشن عاشورا و ...ختنه دخت

 )اقتصادی(بشردوستانه ج.ا.ایران در آفریقا اقدامات

اعطای وام های بالعوض و یا با بازپرداخت طویل المدت به کشورهای مختلف آفریقای(ی با هدف بهبود وضعیت 

ردم این کشورها . تنها چند نمونه از این وام ها و کمک های بالعوض عبارتند از اقتصادی و شرایط زیست محیطی م

میلیون یورو در قالب اعتبار به زیمبابوه برای خرید ماشین آالت کشاورزی و تجهیز و توسعه  51:اعطای وامی به مبلغ 

 رادیو، تلویزیون دولتی کشور 

 ای تکمیل خط مونتاژ تراکتوراعطای وام دو  میلیون دالری به دولت زیمبابوه بر 

 های کشاورزیاعطای وامی به مبلغ دو میلیون دالر به گامبیا برای خرید کشتی صیادی و طرح

 اعطای  یک و نیم میلیون دالر وام به کشور تانزانیا برای بهبود وضعیت  بخش بهداشتی و درمانی کشور

 یمارستانی در کنگوی دمکراتیکاعطای وامی به مبلغ یک و نیم  میلیون دالر جهت تکمیل ب 

 هزار دالر برای بخش اول دیجیتالی کردن رادیوی کشور اتیوپی 092پرداخت مبلغ 



ری های کشاورزی، دامپروری و آبیااعطای وامی به مبلغ یک و نیم  میلیون دالر به دولت کنیا با هدف بهبود بخش 

 این کشور

مالی توسط شرکت فراب )مراحل تصویب اعتبار این وام از  تخصیص وام جهت احداث سد و نیروگاه برق در کشور

 باشد( طریق بانک توسعه صادرات درحال اقدام می

 خودرو پیکاب تولید شرکت پارس خودرو به مسئوالن عالیرتبه دولتی مالی 12اهداء 

 دستگاه موتور سیکلت )ساخت شرکت آمیکو( به رهبران مسلمان مالی 59اهداء 

 تومبیل سمند به دولت مالی دستگاه ا 02اهداء 

 اهداء یک دستگاه اتوبوس وی . آی . پی به ریاست جمهوری مالی

 یمال یدستگاه موتور پمپ به وزارت کشاورز 15اهداء 

 یدستگاه آمبوالنس به وزارت بهداشت مال 52 اهداء

 باغ موزه در شهر تیمبوکتو یکساخت  یدالر برا یلیونم 1/7مبلغ  اختصاص

 چند دستگاه تراکتور به دولت تانزانیا و جمهوری خودمختار زنگبار اهداء

 یوام یو اعطا یتاونفر یدستگاه اتوبوس به شهردار 05 یسیرالئون ، واگذار یتراکتور به وزارت کشاورز 19 اهداء

مزارع  توسعه ی،و فرع یاصل یمواصالت یهاها، راهمدارس، پل یمو ترم یبازساز یدالر برا یلیونم 0در حدود 

 ونو معادن و ... سیرالئ یعدر بخش صنا گذارییهسرما ی،کشاورز

 یرالئوندر مناطق مختلف کشور س یمواصالت یهاها و جادهو مرمت پل یرو تعم یسازراه یهاپروژه انجام

ساخت مدرسه و مسجد،  ی،ارائه خدمات کشاورز یاطی،و خ یانهآموزش را یهادوره یبرگزار یان،روستائ آموزش

  و... در غنا ییروستا یعارتقاء صنا یدنی،آب آشام یهاحفر چاه

  0252و  0221 یسال ها یها یو خشکسال یبه دولت نیجر پس از  بروز قحط قابل مالحظه یمال یهاکمک  اعطاء

 کومور و سودان یو  بالعوض به کشور ها یتوسعه ا یکمک ها اعطاء

 5713درغنا در سال  یوزارت جهاد کشاورز یندگیدفتر نما تاسیس



 5713درسیرالئون در سال  یوزارت جهاد کشاورز یندگیدفتر نما تاسیس

 5713درتانزانیا در سال  یوزارت جهاد کشاورز یندگیدفتر نما تاسیس

 5732درسودان در سال  یوزارت جهاد کشاورز یندگیدفتر نما تاسیس

 5790درگامبیا  در سال  یرزوزارت جهاد کشاو یندگیدفتر نما تاسیس

فعال شرکت های دولتی و موسسات خصوصی ایرانی در نمایشگاه های تجاری بین المللی کشورهای مختلف   حضور

 آفریقائی

 پروژه های صنعتی و عمرانی توسط موسسات دولتی و بخش خصوصی در کشورهای مختلف آفریقائی انجام

 )دینی(بشردوستانه ج.ا.ایران در آفریقا اقدامات

های اسالمی در کشورهای  مختلف غرب شرق و جنوب آفریقا با انگیزه برگزاری کنفرانس ها و همایش •

 ارتقاء سطح معلومات دینی مسلمانان 

برگزاری جلسات با رهبران مسلمان کشورهای مختلف آفریقایی با هدف تحکیم وحدت اسالمی و رفع  •

 اختالفات و سوء تفاهمات فیمابین

کتب و مجالت اسالمی متعدد در بین مسلمانان کشورهای مختلف قاره آفریقا در راستای  چاپ و توزیع •

 ارتقاء سطح معلومات اسالمی پیروان دین اسالم

جریه ، کنیا ، غنا ، نیاحداث صدها باب مسجد و مدرسه اسالمی در شهرهای مختلف کشورهایی نظیر سیرالئون •

 ، زامبیا، تانزانیا ، اوگاندا  ، سودان ، مالی و ...            ، نیجر ، زیمبابوه ، گینه کوناکری ، کومور

تبیین مسائل مختلف فقهی در بین مسلمانان کشورهای مختلف قاره آفریقا و تالش برای تسهیل برخی  •

 گیرانه در بین آنهاهای سختسنت

   یشتنهای اخالقی در بین جوامع اسالمی آفریقاو تقویت روحیه بازگشت به خوتبیین ارزش •

 )اجتماعی(بشردوستانه ج.ا.ایران در آفریقا اقدامات



تشویق رهبران مسلمان آفریقا به مراعات نظم و انضباط اجتماعی و تشویق آنها به در نظر گرفتن این اصل مهم  •

 در زندگی روزمره

 تاسیس دفتر نمایندگی کمیته امداد امام خمینی )ره( در کومور •

 دم کشورهای مختلف قاره آفریقا و خودباوری آنان به نقش خود در جامعهافزایش روحیه اعتماد به نفس مر •

 بین ایران و آفریقای سیاه از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاكنون اقتصادیارتباطات مراحل 

 (5712)اوایل دهه ج.ا.ایران به آفریقای سیاه تجاردوره ورود  •

ف بستر با هد کشورهای آفریقاییبا  اقتصادی و ایجاد ارتباطات سازندهمراکز تجاری دوره تاسیس رسمی  •

 (5732)اوایل تا اواسط دهه سازی مناسب برای اقدامات گسترده تر

  (5732تجاری)دهه  دوره تدوین راهبردهای میان مدت و بلندمدت •

 تاکنون ( 5732تثبیت جایگاه اقتصادی و انجام پروژه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت )دهه دوره  •

 گرش دولتمردان آفریقایی در مورد فعالیت های اقتصادی جمهوری اسالمی ایراننوع ن

 دیدگاه مثبت دولتمردان کشورهای آفریقایی به فعالیت های اقتصادی ج.ا.ایران •

 فراهم آوردن زمینه های فعالیت اقتصادی ج.ا.ایران در کشورهای متبوع •

 اه های تجاری بین المللی ساالنه استقبال از مشارکت نهادهای اقتصادی ایرانی در  نمایشگ •

 استقبال از برگزاری نمایشگاه های تجاری ج.ا.ایران •

 (کویت ،قطر،بحرین،عربستان )كشورهای متخاصم

 ،اروپا،ژاپن،کره جنوبی،مالزی،ترکیه، هند و برزیل(،آمریکاچین)كشورهای رقیب

 چین

اولیه، فراهم آوردن بازار فروش کاالهای چینی میالدی )تامین مواد  5932آغاز ورود به قاره آفریقا در دهه  •

 و انجام پروژه های کالن صنعتی (



 میالدی 5932توسعه تدریجی مناسبات اقتصادی در دهه  •

 و توسعه قابل مالحظه مناسبات تجاری با آفریقا 5992رشد عظیم اقتصادی چین در دهه  •

  "کنفرانس همکاری های چین و آفریقا"برگزاری مستمر •

 لیانه حجم مبادالت اقتصادی چین با آفریقا افزایش سا •

 سرمایه گذاری همزمان اقتصادی ، سیاسی و بین المللی در کشورهای آفریقایی •

 انجام انبوه پروژه های اقتصادی ، اعزام نیروی کار و تاسیس کلنی های چینی در سرتاسر آفریقا •

 تالش برای حذف رقبای قدرتمند •

 آفریقایی و تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی عدم توجه به مسائل داخلی کشورهای •

 معرفی مدل چینی توسعه در آفریقا  •

 عملی ساختن پروژه های صنعتی در مدت زمان تعیین شده •

 0251میلیارد دالر در سال  542ارتقاء حجم مبادالت اقتصادی با قاره آفریقا به بیش از  •

بورسیه  02222فرهنگی ، اعطای ساالنه  بهره گیری از پتانسیل علمی فرهنگی )همکاری های آموزشی و •

تحصیلی دانشگاه های چین ،  مبادله استاد و دانشجو، تاسیس مراکز کنفوسیوس ، تدریس زبان چینی ، 

برگزاری دوره های کوتاه مدت اموزش کشاورزی فنی پزشکی و ... ( در راستای تحقق اهداف راهبردی 

 تجاری

 تركیه

 5932هه ورود به قاره آفریقا در اواخر د •

 اعطاء دو هزار بورسیه تحصیلی ساالنه به کشورهای مختلف آفریقایی •

 توسعه مبادالت تجاری شرکت های خصوصی ترکیه با کشورهای مختلف آفریقایی •

 5993در سال « بازگشایی به سوی آفریقا»اعالم برنامه راهبردی  •



 0227در سال « توسعه روابط اقتصادی با آفریقا»تدوین استراتژی  •

درصد از کل تجارت ترکیه با جهان( در  5/0میلیارد دالر ) 4/1ایش حجم مبادالت تجاری با آفریقا از  افز •

 0251میلیارد دالر در سال  00و  0221در سال میلیارد  3/50،  0221میلیارد در سال  52به  0227سال 

 قا طی دو دهه اخیربخش های دولتی و خصوصی باآفری گذاری توسعه قابل مالحظه قراردادهای سرمایه •

، بیمارستان های دولتی، تاسیسات نظامی،انجام پروژه های بزرگ اقتصادی ازجمله بزرگراه، ساختمان •

ر های صنعتی و ... دهای تصفیه آب ، ساخت بنادر ، مجموعهگاهها، شهرک های صنعتی، سیستمسکونت

 کشورهای مختلف قاره آفریقا

 قاره آفریقا تاسیس سفارتخانه در اکثر کشورهای •

 لغو روادید با برخی از کشورهای آفریقایی •

 افزایش پروازهای مستقیم از آنکارا و استانبول به نقاط مختلف آفریقا •

 انعقاد موافقت نامه آزاد تجاری با بسیاری از کشورهای آفریقائی •

 عضویت در بانک توسعه آفریقا •

 ایجاد مدارس در کشورهای آفریقایی •

 فرصت ها

مردم آفریقا به جمهوری اسالمی ایران و الگو قرار دادن ایستادگی رهبران ایران در مقابل زیاده دیدگاه مثبت  •

 طلبی های غرب بویژه آمریکا

پیشینه درخشان هزار ساله ایرانیان در شرق آفریقا  و وجود مشترکات فرهنگی تمدنی ایران و مردمان شرق  •

 قاره آفریقا(آفریقا)مشی صلح طلبانه ایرانیان از بدو حضور در 

 نیاز کشورهای آفریقایی به تامین انرژی و محصوالت نفتی و پتروشیمی ایران •

 کیفیت باالی تولیدات صنعتی ایران در مقایسه با کاالهای ساخت چین •

 امکان سرمایه گذاری در معادن غنی کشورهای آفریقایی •



نفت و گاز، خودرو، ساخت  دانش باالی فنی ج.ا.ایران در عرصه های مختلف صنعتی)سدسازی ، منابع •

 های شهری و ساخت و ساز (نیروگاه، کشف میادین نفتی و تولید انرژی خورشیدی ، توسعه زیرساخت

شکل گیری فضای نوین بین المللی)پسابرجام( و امکان  بهره گیری از این وضعیت در راستای تحقق  •

 راهبردهای اقتصادی ج. ا. ایران در آفریقا

طیف گسترده ای از دانش آموختگان دانشگاه ها در کشورهای مختلف قاره آفریقا در  امکان بهره گیری از •

 قالب نیروهای متخصص

بازار مشترک  -امکان بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل سازمان های منطقه ای قاره آفریقا )اتحادیه مغرب عربی  •

 ...(اتحادیه شرق آفریقا و  -شرق و جنوب آفریقا 

 از پتانسیل اتحادیه آفریقاامکان بهره گیری  •

 تهدیدها

 تداوم پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی غرب •

 های ایرانی و غربیتداوم ارائه تصویر نامطلوب از قاره آفریقا در رسانه •

اقدامات تخریبی گروه های معاند نظیر وهابیون ، احمدیه و بهائی ها در ترسیم چهره ای مخدوش از جمهوری  •

 اسالمی ایران

 شبکه های صهیونیستی برای تضعیف مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی تالش •

 تالش کشورهای غربی برای تخریب مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی •

 عدم هماهنگی شرکت های خصوصی با سفارتخانه های ج.ا.ایران  •

 اره آفریقاتیرگی های مقطعی مناسبات سیاسی ج.ا.ایران با برخی کشورهای ق •

 فساد اداری کشورهای آفریقایی و موانع گمرکی موجود •

 نقاط ضعف

 تاکنون 5731از  سال  "شورای عالی)ستاد( آفریقا "عدم اجرائی شدن  •



 عدم حمایت مستمر از پروژه های اقتصادی و نیمه کاره رها شدن برخی طرح ها  •

 ذهنیت منفی ایرانی ها در مورد حضور در قاره آفریقا •

 اطالع رسانی شفاف در خصوص ظرفیت های باالی تجاری قاره آفریقاعدم  •

 فقدان زیرساخت های الزم برای حضور فعال و موثر بخش خصوصی در آفریقا •

 توجه به  سیاست های اعالمی حداکثری و عملیاتی حداقلی •

 عدم عملیاتی شدن صدها یادداشت تفاهم و موافقت نامه تجاری از ابتدای انقالب تاکنون •

 دم بهره گیری از پتانسیل ج.ا.ایران در بخش صنعت نفتع  •

 عملی نشدن برخی وعده های ج.ا.ایران در بخش های صنعتی •

 عدم وجود هماهنگی بین سیاست های داخلی کشور و سیاست خارجی درارتباط با آفریقا •

 کاهش میزان صادرات ج.ا.ایران به کشورهای آفریقایی ) کمتر از یک میلیارد دالر ( •

 م تنش ایران و غربتداو •

 عدم تدوین و طراحی استراتژی مشخص در توسعه ارتباطات تجاری با آفریقا •

 فقدان زیرساخت های ضروری برای توسعه همکاری ها با کشورهای آفریقایی •

 فعالیت های مقطعی و رها نمودن برخی طرح های بزرگ اقتصادی •

 در قاره آفریقاوجود ناهماهنگی بین مراکز اقتصادی فعال دولتی و خصوصی  •

 تغییر در سیاست گذاری های کالن ) کوتاه مدت بودن نگاه اقتصادی( •

 دولت محور بودن سیاست اقتصادی ایران  •

 عدم مقابله با تبلیغات منفی غرب در قبال حضور ایران در آفریقا •

 گیری از تجربیات موفق دیگر کشورهاعدم بهره  •



 نقاط قوت

 (5739یران و آفریقا )های اقتصادی اتاسیس شورای همکاری •

 رفع تحریم ها و تغییر نگرش برخی کشورهای آفریقایی به ایران •

های های جدید در راستای تقویت و سرعت بخشیدن به همکاریاحیاء ستاد آفریقا با هدف پیگیری طرح •

 گذاری با آفریقا )درفضای پسابرجام(اقتصادی، تجاری و سرمایه

د همکاری و افزایش حجم روابط تجاری و اقتصادی با قاره آفریقا در های جدیتالش برای شناسایی زمینه •

 دوره پسابرجام

همکاری و هماهنگی با سفرای آفریقایی با هدف عملیاتی کردن تصمیمات متخذه و تحرک بخشیدن به  •

های مختلف علمی، انرژی، بهداشت و روابط تجاری و بازرگانی جمهوری اسالمی ایران و آفریقا در عرصه

 مان و تأسیسات زیربناییدر

 تغییر تدریجی دیدگاه نسبتا منفی بخش خصوصی در مورد آفریقا •

های تجاری کشورهای کنیا، زامبیا،زیمبابوه، موزامبیک، افزایش حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه •

 اتیوپی ، نیجریه و ... طی چند سال گذشته

 آفریقا :راهكارهای حضور موفق اقتصادی ج .ا .ایران در 

 اجرائی ساختن موافقت نامه های اقتصادی موجود میان ایران و کشورهای آفریقایی  •

 تشویق حضور بخش خصوصی در کشورهای مختلف افریقایی •

 رفع موانع گمرکی موجود در خصوص صادرات کاالهای مختلف  •

 تدوین استراتژی درازمدت در انجام پروژه های صنعتی •

 ی کمک به توسعه صادراتایجاد زیرساخت های الزم برا •

 تاسیس خطوط هوایی منظم به کشورهای مختلف آفریقایی •

 ایجاد خطوط کشتیرانی در مناطق مختلف آفریقا •



 توسعه خدمات بانکی و تسهیالت بیمه •

 


