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نفت و انرژی

 ۴۰۰۰ مگاوات 
 نیروگاه جدید 
ساخته می شود

شرکت ره بال آسمان
مجتمع آموزشی تحلیلگران
شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان

 وجود 95 هزار کسب و کار فعال 

2 در بخش تعاونی 

 خودرو های داخلی و وارداتی 

5 در سراشیبی قیمت 

 انتشار 14.5 میلیارد دالر 

3 اوراق مالی اسالمی در کشور 

جایگاه نظام آموزشی 
و معلمان در تغییر 

الگوی مصرف
کودکی و نوجوانی، حیاط مدرس��ه، کالس 
درس، نیمک��ت های چوبی، کت��اب و دفتر مشق 
و معلم کالس که برای همه ما اس��طوره ای تکرار 
نشدنی ب��ود... صدایش برایمان دنی��ای آرامش و 
گفته هایش حجتی بود بر تمام باورهایمان... روزها 
و س��اعاتی که دیگر برنمی گردند اما، آنچه که از 
این دوران یاد گرفته ایم و در ذهنمان نشسته است، 

چیزی است که شاید تا همیشه همراه ما باشد.
آنچ��ه که معلم��ان مان با صب��ر و شکیبایی 
آم��وزش داده اند، چنان ملکه ذه��ن اکثر ما شده 
که بی تردید بخشی از منش و الگوی زندگی مان 
گشته اس��ت. شاید همین توانایی نفوذ در افکار و 
شخصیت افراد، باعث شده است نقش معلمان و 
آموزگاران مدارس در اثرگذاری بر شخصیت اقشار 
مختلف جامعه و فرهنگ سازی، پررنگ تر از هر 
گ��روه دیگری باشد. همچنی��ن از آنجا که عالوه 
بردانش آموزان، قشر زیادی از افراد جامعه از جمله 
اولیاء دانش آموزان و مربیان نیز با مدرسه در ارتباط 
هستند، فرهنگ س��ازی در این محیط بیش از هر 
 محیط دیگری نتایج مطلوب به دنبال خواهد داشت.
از جمل��ه مواردی که در کش��ور ما به شدت نیاز 
ب��ه فرهنگ س��ازی دارد، بح��ث الگوی مصرف 
خانوارها است. تأمین مایحتاج زندگی از کاالهای 
تولید داخلی و یا کااله��ای وارداتی دارای مجوز، 
ب��ه جای کااله��ای قاچاق، جزء ض��روری ترین 
مواردی هستند که نیاز به اصالح فرهنگی و توجه 
بیشتر دارد. اما از آنجایی که هر تغییر یا اصالحی 
در جامعه با واکنش ها و مقاومت افراد آن جامعه 
روب��رو خواه��د بود و به راحتی م��ردم حاضر به 
پذیرش تغییر نخواهند شد، معموالً این امر دشوار 
باید با روش ها و مدل های مناس��ب و به تدریج 
 انج��ام شود ت��ا پای��داری و دوام آن بیشتر باشد.
در واقع اس��تفاده از محص��والت داخلی و دارای 
مج��وز ب��ه ج��ای اق��الم وارداتی ب��دون مجوز 
و قاچ��اق، امری نیس��ت ک��ه به این س��ادگی ها 
بتوان��د در میان مردم و شهرون��دان جا باز نماید؛ 
ب��ه خصوص ک��ه به دلی��ل کیفیت ب��اال و ارزان 
ب��ودن اجن��اس قاچاق، کم ت��ر شهروندی حاضر 
 ب��ه هزین��ه ک��ردن در ای��ن زمینه خواه��د شد.
می توان گفت ابعاد قاچاق کاال با فرهنگ و باورهای 
مردم آمیخته است؛ بنابراین هرگونه راهکاری باید 
درجهت تقوی��ت فرهنگ عمومی باشد، که برای 
این کار ابتدا باید به آموزش افراد جامعه از سطوح 
ابتدای��ی و پایین پرداخت تا بتوان حس احترام به 
قانون و قانون گرایی را در وجود افراد نهادینه کرد. 
به همین خاطر می توان از پتانسیل تاثیرپذیری در 
محیط مدارس و سیستم آموزشی برای تعیین مسیر 
و ی��ا بهبود الگوی مصرف دانش آموزان و در گام 
بعدی خانواده هایشان استفاده کرد که البته برای این 
منظور نیاز به تغییراتی در کتب درسی، برنامه های 
کالس��ی و آموزش��ی، شیوه القاء مطال��ب، انجام 
 فعالیت های تیمی و مواردی از این دس��ت است.
آم��وزش علمی ب��ه دانش آم��وزان درخصوص 
آث��ار بلندم��دت اقتص��ادی و اجتماعی مصرف 
کاالهای قاچاق، استفاده از انواع کتب و فیلم های 
آموزشی، برگ��زاری اردوها و بازدیدهای مختلف 
از کارگاه ه��ا و کارخانه های تولیدات داخلی و از 
همه مهم تر، استفاده از تجهیزات کالسی و درسی 
و آموزش��ی تولی��د داخل و دارای مج��وز، زمینه 
اص��الح الگوی مصرف را ب��رای دانش آموزان و 
 در گام بعدی برای خانواده هایشان فراهم می کند.
البته استفاده از هریک از این روش ها و راهکارها، 
نی��از به برنامه ریزی و بررس��ی عمی��ق از جانب 
مس��ئوالن نظام آموزشی و دس��ت اندرکاران این 
ح��وزه دارد، ت��ا بت��وان به بهترین نح��و از چنین 

پتانسیلی در جهت مثبت بهره برداری کرد.
 مونا آشتیانی-مدرس دانشگاه

روابط عمومی هوشمند 
و امنیت اطالع رسانی 

روابط عمومی های سازمانی چه از حیث 
درون و برون س��ازمانی، بخشی از کلیت افکار 
عموم��ی جامع��ه را در چنب��ره اطالعاتی خود 
دارد. "س��نجش آراء و عقاید"، لزوم س��یگنال 
 س��نجی"، "کش��ف نق��اط اخ��الل و بحران" 
می تواند در دس��تور کار روابط عمومی مدرن 
و پیشرفت��ه ق��رار گی��رد؛ آن ه��م ب��ا شاخصه 
""هوشمن��دی" و توجه وافر ب��ه عنصر کلیدی 
"بازخ��ورد FEED BACK". این نوع روابط 
عمومی می تواند باس��از و کارآنتروپی گیری و 
با دیده بانی شکاف بی��ن منابع و مظاهر، نقاط 
اخالل را کشف و از تخریب، ریزش، استهالک 
و حت��ی فروپاشی سیس��تم جلوگی��ری نماید. 
رواب��ط عموم��ی هوشمند در محی��ط به دنبال 
کشف س��یگنال ها و جابجایی متغیرهاست و 
نیز به دلیل تفکر سیس��تمی و س��ایبرنتیکی به 
درجاتی از هوشمندی نائ��ل می گردد که قادر 
است سیگنال ها، عالئم و نشانه های نامحسوس 
بحران، بی نظمی و اخالل را رصد نماید و حتی 
م��ی تواند رهیافت ها را وارد زنجیره اطالعاتی 
دس��تگاه های نظارتی و امنیتی به جهت کنترل 
امور وارد نماید تا اخالل اجزاء، موجبات اخالل 

در کل واحد نگردد. 
راهکارهای��ی در جه��ت افزایش امنیت 
اجتماعی و تقویت مشروعیت نیروی انتظامی 
متاس��فانه نی��روی انتظام��ی ب��ا اضافه بار 
مس��ائل  حی��ث  از   "OVER LOAD" و 
پی��ش رو، مواجه گردیده اس��ت. ب��رای مثال، 
ع��دم کارایی مناس��ب نهادهای مس��ئول مانند: 
""دس��تگاه ها و نهاده��ای آموزش��ی تعلی��م و 
تربیت 1 و "دس��تگاه هایی مانن��د قوه قضاییه"؛ 
حجم سنگینی از مسائل و آسیب های اجتماعی 
را ب��ر بدنه نیروی انتظامی تحمیل نموده اس��ت 
چ��را که آنها کارکردهای بهین��ه ای ندارند و از این 
 OVER رو، نی��روی انتظامی را دچار "اضافه بار و
LOAD" نموده اس��ت.  و همی��ن امر، تحرکات 
بس��یاری را به نیروی انتظامی تحمیل می نماید که 
موجبات تعدد نقش در افکار عمومی می شود. در 
مقطعی مانند بحران ها، اغتش��اش ها، جمع آوری 
 اراذل، بسیاری از آحاد جامعه بدان نقش "منجی" را 
می دهند ولی در مقابل، نیروهای خواهان بحران، با 
عوامل بسیاری ارتباط دارد که اساساً نیروی انتظامی 
در آن نقشی ندارد. مانند "کارکرد نابجای قوه قضاییه ، 
مانن��د رها کردن زندانیان و یا آموزش غیررس��می 
زندانی��ان آماتوره��ا در زندان ه��ا"، "مرخصی های 
ب��ی مورد به مجرمین پرس��ابقه و خطرناک"...؛ و یا 
نهاده��ای مدنی و آموزشی با سیاس��تگذاری غلط 
و تفکر وارونه؛ و نیز "س��ابوتاژ سیاس��ی داخلی و 
هدایت های برون مرزی... تا حاشیه نشینی در کالن 

شهرها... . 
ح��ال در ذیل ب��ه چند راه��کار بصورت 

اختصار پرداخته می گردد: 
1- نی��روی انتظامی برای مجرمین پرس��ابقه، 
مجوز دادگاه های مستقر در ناجا و رسیدگی فوری 

و لحظه ای را اخذ نماید؛ 
2- اط��الع یاب��ی و اط��الع رس��انی: جریان 
چرخش اطالعات در روابط عمومی می بایس��ت 
شفاف و بدون بایک��وت اطالعاتی باشد تا از بروز 
بحران جلوگیری نماید و متاسفانه روابط عمومی ها 
به واسطه انتصابی بودن مدیریت، سایه پرده پوشی بر 

آنها افکنده شده است. 
3- در ناج��ا کمیت��ه ای تشکیل ش��ود که بر 
نهادهای توسعه ای که مسئولیت برنامه ریزی، نظارت 
و اجرای مصادیقی که امنیت را دچار تزلزل می کند، 
مانند: ازدواج، تحصیل، شغل، اوقات فراقت، مسکن، 
مهار تورم... تسلط داشته تا در زمان بروز بحران، تمام 

فشار و استرس بر "ناجا" وارد نیاید. 
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صفحه 2

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان ارتش:

 انتخابات باید گسترده، سالم
پر شور و با امنیت برگزار شود

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد

ثبت بهترین عملکرد صنعت نفت در سالی که گذشت

استخدام 96

رهب��ر انق��الب اس��المی یکی از ای��ن نقاط قوت برجس��ته 
را روحی��ه شجاع��ت و ایس��تادگی ملت ای��ران در برابر تشرها و 
اخم های ابرقدرت ها دانس��تند و تاکید کردند: ترسیدن و دلهره از 
تشر دشمن اول بدبختی اس��ت. به گزارش تفاهم به نقل از پایگاه 
 اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای- 
رهبر معظم انقالب اس��المی صبح دی��روز در دیدار فرماندهان و 
جمعی از یگان های نیروهای چهارگانه ارتش به مناسبت روز ارتش 
و نیروی زمینی با اش��اره به نقش اقتدار، توانایی ها و انگیزه باالی 
ارتش در تأمین امنیت کشور، نیروهای نظامی را یکی از مؤلفه های 
تأمی��ن امنیت برشمردند و با تأکید بر تأثیر عملکرد دس��تگاه های 
اقتصادی، علمی و تحقیقات��ی، آموزشی و فرهنگی در جلوگیری 
از به نتیجه رس��یدن اهداف دشمن، اولوی��ت درجه یک کشور را 
مس��ائل اقتصادی دانس��تند و گفتند: اصلی ترین وظیفه مسئوالن، 
پیگیری سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی بوی��ژه در بخش اشتغال و 
تولید و تالش جدی برای حل مشکالت معیشتی مردم و همچنین 
ایستادگی در مقابل ابرقدرت ها و نترسیدن از تشر آنها است.رهبر 
انقالب اس��المی همچنین ب��ا اشاره به انتخاب��ات 2۹ اردیبهشت، 
انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را نماد مردم ساالری اسالمی 
و مایه عزت و افتخار، قدرت و سربلندی دانستند و تأکید کردند: 
باید مردم، مسئوالن و نامزدها، انتخابات را قدر بدانند و زمینه یک 
انتخابات پرشور و شوق و با نشاط، س��الم، با امنیت و گسترده را 
فراهم کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با گرامیداشت 
روز ارتش و تجلیل از خانواده ها و همس��ران و فرزندان ارتشیان 
ب��ه عنوان همس��نگران و همرزمان واقعی آنه��ا، تعیین روز ارتش 
بوس��یله امام )ره( را یکی از بهتری��ن و هوشمندانه ترین اقدامات 
امام راحل برشمردند و گفتند: این اقدام عالوه بر مس��تحکم کردن 
پایه های ارتش جمهوری اسالمی، موجب یأس و ناامیدی بسیاری 
از توطئه گ��ران، در آن زمان شد.ایشان با تأکید بر اینکه تعیین روز 
ارتش از جان��ب امام خمینی )ره( به معنای پذیرش هویت ارتش 
ب��ا همه مختصات و شرای��ط آن در ابتدای پی��روزی انقالب بود، 
افزودند: حفظ و تقویت ارتش، اعتقاد قلبی و عمیق امام)ره( بود و 
این تصمیم صحیح امام موجب شد ارتش در همه قضایای بعد از 

انقالب، خوش بدرخشد.رهبر انقالب اسالمی، ایستادگی در مقابل 
توطئه های درون��ی را یکی از نمونه های کارنامه درخشان ارتش 
برشمردن��د و گفتن��د: نقش آفرینی ارت��ش در دوران دفاع مقدس 
و ارائه جلوه های عملی از س��طوح ب��االی اخالق و معنویت در 
کنار ق��درت رزمی، یک��ی دیگر از افتخارات آن اس��ت.حضرت 
آیت ا... خامن��ه ای، شهیدان صی��اد شیرازی، بابایی و بس��یاری از 
شه��دای ارتش را الگوهای عملی از اخ��الق و معنویت خواندند 
و تأکید کردند: ارتش جمهوری اس��المی امروز یک نیروی فکری 
و معنوی و دارای انگیزه های پاک و مقدس است که این یکی از 
آثار مهم اقدام امام در تعیین این روز است و باید این ارزش ها قدر 
دانسته و تقویت شوند.ایشان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگی های 
روح��ی و معنوی ارتش، به نقش مهم نیروهای مس��لح در تأمین 
امنیت اشاره کردند و افزودند: امنیت برای یک کشور بس��یار مهم 
است و هرچه نیروهای مس��لح مقتدرتر و پرانگیزه تر باشند، این 
اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی هم همراه نباشد، زمینه ساز ایجاد 

امنیت خواهد بود.
فرمان��ده کل ق��وا، فرمانده��ان ارتش را به تربیت انس��ان هایی 
ک��ه بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشان کردن��د: روز به روز باید 
الگوهای اخالقی همچون شهید صیاد و شهید بابایی در سازمان بزرگ 
و دارای شوکت ارتش افزایش یابد.رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر 
اینکه نیروهای مسلح از مهم ترین حصارهای تأمین امنیت برای مردم 
بشم��ار می روند، افزودند: عالوه بر نیروهای مس��لح، مجموعه ها و 
دستگاه های اقتصادی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر 
در جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان بخش های تکمیل کننده 
یکدیگر، عمل کنند، قطعاً هماهنگ با نیروهای مسلح، زمینه ساز حفظ 
و تقویت امنیت ملی و توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد.حضرت 
آیت ا... خامنه ای یکی از طراحی های اصلی دشمن را، استفاده از نقاط 
ضعف و مشکالت اقتصادی برای ضربه زدن به ملت ایران، دانستند 
و خاطرنش��ان کردن��د: به همین علت در س��ال های اخیر شعارهای 
اقتصادی برگزیده و برجسته شدند.ایشان تقویت بنیه اقتصادی کشور 
را حساس ترین و کلیدی ترین موضوع برشمردند و گفتند: بر همین 
 اساس بر اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی به عنوان یک مجموعه 

»ک��ار، حرکت و اق��دام« بویژه بر موضوع اشتغال و تولید و همچنین 
مسائل معیشتی مردم و کارکنان دستگاه های مختلف از جمله نیروهای 
مس��لح تأکید دارم.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تمرکز بدخواهان 
نظام اس��المی برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی به منظور ایجاد 
اخالل، خاطرنش��ان کردند: وقتی انگی��زه و هدف دشمن مشخص 
اس��ت، قاعدتاً باید انگیزه مسئوالن برای اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی افزایش یابد و من همه این مسائل را که دیدگاه کارشناسان 
زبده اقتصادی است، به طور مشروح و خصوصی برای مسئوالن نیز 

بیان کرده ام.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: توقع من از مس��ئوالن این 
است که وقتی انگیزه دشمن را برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی 
می بینند، درصدد برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ 
برآیند.ایشان تأکید کردند: البته نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران، 
نقاط قوت فراوانی دارند و علت سربلندی ملت در مقابل توطئه های 
گوناگون، از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون همین نقاط قوت عجیب 
است که از لحاظ کمیت و کیفیت، از نقاط ضعف بیشتر هستند.رهبر 
انقالب اسالمی یکی از این نقاط قوت برجسته را روحیه شجاعت و 
ایستادگی ملت ایران در برابر تشرها و اخم های ابرقدرت ها دانستند 
و افزودند: یکی از شگردهای قدرت های متجاوز، برای ترس��اندن 
ملت ه��ا و دولت ه��ا و وادار ک��ردن آنها به تأمی��ن منافع نامشروع 
خ��ود، تش��ر زدن و از خود بزرگنمایی نشان دادن اس��ت.حضرت 
آیت ا... خامنه ای گفتند: برای یک کشور بدترین حالت آن است که 
مس��ئوالن آن کشور، از تشر دشمن بترسند زیرا این کار در را برای 
ورود، تج��اوز و تعرض او باز می کند.ایشان خاطرنشان کردند: در 
اینک��ه امور کشور را باید با عقل و تدبیر و حکمت انجام داد، هیچ 
تردیدی وجود ندارد اما این تدبیر و حکمت باید همراه با شجاعت 
باشد.رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: ترس��یدن و دلهره از تشر 
 دشمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان قرار گرفتن اوِل بدبختی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: اگر کسی هم می خواهد بترسد، 
اشکالی ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زیرا ملت 

ایران ایستاده است.
ادامه در صفحه 2

نحوه تشخیص گوشی های قاچاق اعالم شد
گمرک ایران نحوه تشخیص گوشی های قاچاق از غیرقاچاق را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، خریداران 
گوشی های تلفن همراه می توانند از طریق اس��تعالم س��ریال این گوشی ها از واردات رسمی دستگاه خود 

مطمئن شوند.
بر این اساس، استعالم شماره سریال گوشی های تلفن  همراه جهت تشخیص گوشی های قاچاق از غیر 
قاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی 3۰۰۰۸۸۸۷ یا لینک مخصوص استعالم شماره سریال گوشی های تلفن 
همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان پذیر است.
نحوه استعالم به این صورت است که کد شماره شناسه 1۵ رقمی گوشی تلفن  همراه به شماره پیامک 
یا لینک مخصوص استعالم ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعالم شده، از پنجره 
واحد تجاری گمرک ارس��ال می شود و پس از آن، امکان استعالم شماره سریال گوشی های تلفن همراهی 
که از ابتدای سال جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می شود.هم اکنون از طریق سامانه، 
امکان اس��تعالم شماره س��ریال گوشی های تلفن همراه وجود دارد و به این ترتیب ارائه شناسه بین المللی 
گوشی های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه های موبایل دارای 
قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد 1۵ رقمی مختص به خود هس��تند که در این کد، 
اطالعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود داشته و گوشی های تلفن همراه 
توسط این کد در شبکه های مخابراتی ثبت می شوند.همچنین روی بسته بندی دستگاه تلفن همراه یا عمومًا 
در زی��ر باطری تلفن هم��راه، این کد قابل مشاهده بود یا با شماره گیری #۰۶#* تلفن همراه کد 1۵ رقمی 
شناس��ه گوشی تلفن همراه )IMEI( نمایش داده می شود.سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی های 
تلفن وارداتی که از دس��تاوردهای س��امانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است، 
گام مهمی در اجرایی شدن سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن، قدم بزرگی 
در مبارزه با قاچاق کاال برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهره گیری از سامانه های هوشمند گمرکی 

برای ردیابی کاالهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه های کاالیی است.

افزایش 8۰ درصدی حجم مبادالت 
تجاری ایران و آفریقای جنوبی

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران و آفریقای جنوبی گفت: برجام در سال ۹۵ حجم مبادالت 
تجاری ایران و آفریقای جنوبی را در مقایسه با سال ۹4، ۸۰ درصد افزایش داد. سید مهرداد سیادت نسب 
در گفت و گو با ایرنا افزود: در سال گذشته، 42 میلیون دالر صادرات رسمی از جمهوری اسالمی ایران 
به آفریقای جنوبی گزارش شده است. وی اضافه کرد: براساس هدف گذاری بین مقام های ایرانی و 
 آفریقای جنوبی این میزان حجم تجاری میان 2 کشور تا سال 2۰2۰ باید به 2 میلیارد دالر افزایش یابد. 
س��یادت نس��ب ادامه داد: در این ارتباط تالش ها برای ایجاد زیرس��اخت های الزم برای افزایش 
حج��م مبادالت تج��اری بین 2 کشور آغاز شده اس��ت. وی گف��ت: یکی از ای��ن اقدام ها تالش 
ب��رای برقراری خط پروازی مس��تقیم بین ایران و آفریقای جنوبی اس��ت ک��ه در این ارتباط مقرر 
ش��د یک��ی از شرک��ت های هواپیمای��ی داخلی تا پایان س��ال در این مس��یر به فعالی��ت بپردازد. 
س��یادت نس��ب ادام��ه داد: هم اکنون خ��ط پروازی غیرمس��تقیم بین ای��ران و آفریق��ا جنوبی از 
 طری��ق 2 کش��ور همس��ایه خلیج فارس شام��ل امارات، قط��ر و کشور ترکیه ص��ورت می گیرد. 
وی ی��ادآور ش��د: عمده کااله��ای صادراتی ایران به آفریقای جنوبی کاشی، س��رامیک، س��یمان، 
قیر، فرش، کود شیمیایی و محصوالت موادغذایی اس��ت. سیادت نس��ب بیان کرد: عمده واردات 
ای��ران از آفریق��ای جنوبی نیز شامل ماشی��ن آالت معدنی، ذرت، خ��وراک دام و دانه های روغنی 
اس��ت. وی در ارتباط با مزیت های صادراتی اس��تان بوشهر برای آفریقای جنوبی گفت: س��یمان، 
خرم��ا، ف��رش و بخش معدن��ی از جمله ظرفیت های این اس��تان اس��ت که از طری��ق مذاکره با 
 مس��ئوالن اس��تان بوشهر در صدد فراهم ک��ردن زمینه ص��ادرات آن به آفریقای جنوبی هس��تیم. 
س��یادت نسب افزود: در صورت تحقق این مهم می توانیم حجم مبادالت تجاری ایران و آفریقای 

جنوبی را به میزان چشم گیری افزایش دهیم. 


