جمهوری اسالمی ایران

رایزن بازرگانی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سفارت ج.ا.ایران در عمان

برنامه توسعه روابط تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان
محور اول) توسعه صادرات کاال:
بر اساس آخرین آمار رسمی موجود ،کشور عمان علیرغم کوچک بودن جمعیت آن ،ساالنه بیش از  13میلیارد دالر
کاال از کشورهای جهان وارد میکند که سهم جمهوری اسالمی ایران در سال  3131بالغ بر  157میلیون دالر می باشد.یک
سوم واردات عمان از کشور همسایه خود ،امارات متحده عربی تامین می گردد .رقبای مهم در این کشور بعد از کشور
امارات به ترتیب :چین(1.4درصد) -هند(1.1درصد) -عربستان سعودی(1.3درصد) و برزیل(1.3درصد) می باشند .مهم
ترین اقالم وارداتی این کشور بشرح جدول ذیل است:
ردیف

نام کاال

ارزش واردات از جهان

رقبای مهم در بازار عمان

(میلیون دالر)
3

وسایط نقلیه

0166

ژاپن -کره جنوبی -آمریکا

2

تجهیزات صنعتی

1166

چین -آمریکا -ایتالیا

1

فرآورده های نفتی

3366

امارات -هند -عربستان

1

تجهیزات برقی

3066

چین -هند -آمریکا

7

آهن آالت

3166

امارات -چین -ایران

0

ورق فوالدی

3266

امارات -چین -عربستان

5

گندله

3666

برزیل

4

مواد شیمیایی

3666

کره -عربستان -چین

3

مصنوعات پالستیکی

556

امارات -عربستان -آمریکا

36

لبنیات

057

امارات -دانمارک -عربستان

33

اثاثیه منزل

061

امارات -چین -ایتالیا

32

غالت

754

هند -پاکستان -استرالیا

31

مس

716

روسیه -امارات -چین

31

سنگ های آهن

115

امارات -بحرین

37

سرامیک

145

امارات -چین -هند

30

سیمان

123

امارات

35

گوشت

130

برزیل -امارات -هند
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بر اساس بررسی های بعمل آمده طی مدت ماموریت شش ماهه اینجانب در مسقط ،بنظر میرسد که کشورمان در کاالهاای
بشرح ذیل از پتانسیل مناسبی برای صادرات به عمان ،برخوردار است:
 -3میوه و تره بار  :عمان از لحاظ میوه و تره بار کشوری عمدتا مصرفی است و بدلیل کوهساتانی باودن و نباود
رودخانه ها،بخش کشاورزی در آن سهم قابل توجهی ندارد و صرفا در شهر صالله خرما و ماوز در داد انادک
کشت میشود .انواع میوه های آمریکایی -استرالیایی -نیوزلندی -فرانساوی -آفریقاایی -ایتالیاایی -لبناانی-
هندی و مصری در فروشگاههای زنجیره ای مواد غذایی در سطح شهر یافت میشود .میزان کل صادرات میوه و
تره بار ایرانی به عمان در سال  3131ددود  34میلیون دالر بوده که سهم بسیار اندکی دارد .علیارغم دواور
چند تاجر سنتی ایرانی در میدان میوه و تره بار مسقط ،متاسفانه سانتی باودن و عادم ناوآوری ،بساته بنادی
نامناسب و کیفیت پایین میوه ها باعث گردیده که کشورمان علیرغم نزدیکی به عمان ،نتوانسته در ایان باازار
سهم بسزایی برای خود کسب نماید و در این خصوص پیشنهاد میگردد که چناد تااجر بازر

و توانمناد در

بخش میوه و تره بار ایرانی در بازار مرکزی میوه عمان دوور داشاته باشاند .یکای از چاالش هاای فارآروی
صادرات این نوع محصوالت ،نبود خط کشتیرانی یخچالدار منظم روزانه بین بنادر دو کشور باا هزیناه رقاابتی
است .راه اندازی چنین خطی با دداقل دو هزار تن در روز( در گام اول) با کمک دولت ،ضروری بنظر میرسد.
 -2دام زنده و مرغ :یکی از اقالم مهم صادراتی کشورمان که اخیرا رشد قابل مالدظه ای داشته ،دام زنده (بز و
گوسفند) است .عمان نقش ترانزیت دام زنده در بین اعوای شورای همکاری خلای فاارس را ایفاا میکناد و
ترانزیت دام زنده از برخی کشورهای پیرامونی ایران از جمله ارمنستان و تاجیکستان باه عماان اخیارا رشاد
داشته است .هلدینگ های دولتی تامین امنیت غذایی عمانی خواستار توسعه همکاری در این خصوص هساتند
(روزانه هزار راس دام زنده).در خصوص مرغ ،بیش از نصف مرغ مصرفی کشور عمان ،وارداتی اسات .هزیناه
تمام شده مرغ عمان بدلیل نبود کشت علوفه و باال بودن هزینه های خدمات مرغداری ،تقریبا دو برابار ایاران
است( قیمت خرده فروشی مرغ هر کیلو  31هزار تومان) .با توجه به وجود کشتارگاهها و اشباع بازار داخلای از
مرغ تولیدی در کشورمان ،صادرات مرغ به عمان در دال داضر ،فرصتی طالیی اسات کاه بازرگاناان ایرانای
بدلیل نوسانات قیمت داخلی و همچنین عدم تعهد به استمرار صاادرات آن ،متاسافانه نتوانساته اناد تااکنون
بصورت جدی و پایدار وارد این بازار شوند و کشورهای فرانسه و برزیل خال این بازار را بنوعی پر نموده اند.
 -1خشکبار :بر خالف همه کشورهای عربی ،سهم پسته ایرانی در بازار عمان نسبت به پسته آمریکایی کام مای
باشد و پسته ایرانی در دد اندک از دبی وارد عمان می گردد.تاسیس یک انبار مناسب جهت توزیع خشکبار
ایرانی در عمان ،راهکار مناسبی جهت توسعه صادرات این محصول است.
 -1شیرینی و شکالت :عمده شیرینی و شکالت مصرفی عمان با قیمات هاای بااال وارداتای اسات و تااکنون
برندهای معروف ایرانی مانند شیرین عسل وارد این بازار نشده اند .دوور در قفسه های فروشگاههای زنجیره
ای عمانی توسط شیرینی و شکالت ایرانی در صورت جدیت شرکت های ایرانی امکان پذیر می باشد.
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 -7صنایع تبدیلی :یکی از معروف ترین برندهای ایرانی در عمان ،گالب ربیع( آقای راهاب) مای باشاد کاه در
تمام فروشگاههای زنجیره ای عمان به وفور یافت میشود ،که زدمات ایشان از این بابت قابل تقادیر اسات.
لیکن محصوالت ایرانی همچون :رب گوجه -سس ها -ترشی جات -زیتون -آبلیمو -مرباجات -غذاهای آماده-
کنسروجات ...،متاسفانه در بازار این کشور به ندرت مشاهده می شود.
 -0قیر :خوشبختانه قیر ایرانی در بازار عمان بعنوان برندی معروف در بین شرکتهای بزر

پیمانکااری شاناخته

می شود که عمدتا توسط دو کارخانه پاسارگاد و جی از سالهای گذشته تاکنون به عمان صادر میگردد و طبا
گفته مشتریان عمانی ،تنها قیر مصرفی عمان ،قیر ایرانی است.صادرات مجدد آن به یمان و افریقاا از طریا
عمان پیشنهاد میگردد.در سال گذشته بیش از 06میلیون دالر قیر ایرانی به عمان صادر شده است.
 -5سیمان خاکستری :توسعه ساختمان و انبوه سازی عمان طی سالهای اخیر ،تقاضا بارای سایمان را بیشاتر
نموده ،میزان مصرف سیمان در این کشور ،ساالنه بالغ بر  1میلیون تن میباشد که نصف آن توسط دو کارخاناه
عمانی تولید می گردد و مابقی آن از کشور امارات وراد می شود .بدلیل هزینه اندک دمل و نقل سیمان امااراتی
از طری زمینی ،تاکنون سیمان ایرانی نتوانسته از لحاظ قیمت با سیمان اماراتی رقابت نماید لیکن در صاورت
پرداخت یارانه دمل و نقل ددود سه دالری به ازای هر تن ،صادرات سیمان ایرانی میتواناد وارد باازار عماان
گردد .خاطر نشان می سازد که چینی ها در دال ساخت کارخانه سیمان با ظرفیت دو میلیون تنی در منطقه آزاد
دقم هستند که با این وصف ظرف دو سال آینده ،عمان از لحاظ تولید سیمان به خودکفایی میرسد.
 -4سیمان سفید :بر خالف سیمان خاکستری ،سیمان سفید ایرانی توانایی رقابت در بازار عمان را دارد که طی
سال گذشته بتدری روانه بازار عمان شده است .اخیرا شرکت سیمان سفید شرق( مشهد) در صدد توساعه
صادرات این محصول به عمان است .بر اساس قانون ،رنگ ساختمان ها در عمان کال بایستی سفید باشد.
 -3آهن( مفتول و میلگرد) :این نوع محصوالت توسط شرکت ذوب آهن اصفهان به عمان صاادر میگاردد .بار
اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال  3131بالغ بر  337میلیون دالر آهن و فاوالد از ایاران باه
عمان صادر گردیده است .با توجه به بازار  2.7میلیارد دالری این بازار در عمان ،بنظر میرسد که پتانسیل بسیار
خوبی برای صادرا ت این نوع محصوالت وجود دارد .دادن نمایندگی انحصاری شارکت هاای فاوالد اصافهان،
هرمزگان و اهواز به شرکتهای بزر

عمانی از راهکار های عملیاتی جهت توسعه صادرات این نوع محصاوالت

است .دسترسی به بازار یمن و شرق آفریقا از مزیت های دیگر صادرات این نوع محصوالت به عمان به شمار
می رود.
-36شیشه ساختمانی :طی دو سال اخیر شیشه ایرانی وارد بازار عمان شده بطوریکه شیشه اردکاان در ساال
گذشته توانسته دو میلیون دالر محصوالت خود را روانه این بازار نماید .در عمان کارخانجات شیشه وجود نادارد و
عمده واردات شیشه از عربستان و امارات تامین میگردد .سرمایه گذاری مشترک کارخانه شیشه سازی با عماانی
ها در مسقط یا ایران توصیه میگردد.
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-33مبلمان :عمان فاقد کارخانجات بزر

مبل سازی است و عمده مبلمان موجود در سطح بازار ،هندی و چینی

است و بدالیل نامعلومی تاکنون شرکت های مبلمان ایرانی وارد این بازار نشاده اناد .افتتااح شاعبات فاروش
برندهای مبل ایرانی در مراکز تجاری معروف عمان توصیه میگردد.
 -32روشنایی  :یکی از مزیت های صادراتی کشورمان ،چاراغ هاای روشانایی صانعتی و خاانگی اسات کاه
متاسفانه شرکتهای تولیدی این نوع محصوالت ،دتی زدمت مشارکت در نمایشگاههای بین المللی -تخصصای
ع مانی را بخود نمی دهند .با توجه به توسعه اتوبان ها ،پارک ها و مراکز تفریحی و مجتمع های مسکونی ،بنظار
میرسد که این نوع محصوالت در بازار عمان می تواند نفوذ پیداد کند.
 -31کاتود مس  :با توجه به وجود یکی از بزرگترین کارخانجات صنایع مسی در بندر صاحار عماان ،در ساال
گذشته بیش از  12میلیون دالر کاتود مس از ایران به عمان صادر شده است ،در صورتیکه در هماان ساال 716
میلیون دالر محصوالت مسی از دنیا وارد عمان شده است .بنظر میرسد با اتخاذ یک برنامه صحیح شارکت ماس
ملی ایران میتواند برادتی سهم خود را از این بازار افزایش دهد .اخیرا صندوق توسعه ملی عمان خواستار توسعه
همکاری با شرکت صنایع مس ایران شده است.
 -31فرآورده های پتروشیمی  :میزان صادرات فرآورده های پتروشیمی ایران به عمان در سال گذشته بالغ بر
 73میلیون دالر میباشد در صورتیکه با توسعه همکاری شرکت های ایرانی با مشتریان عمانی ،میتوان این رقام
را دو برابر نمود .تولید برخی از فرآورده های پتروشیمی در عمان بصورت مشترک توصیه میگردد.
 -37فرش ماشینی :برخالف سایر کشورهای دوزه خلیح فارس ،فارش دساتباف ایرانای در عماان متقاضای
کمتری دارد و اغلب مردم عمان ،فرش ماشینی میخرند .ارزش صادرات فرش ماشینی ایرانی به عماان در ساال
گذشته  2.7میلیون دالر میباشد که عمدتا توسط چهار تاجر ایرانی مقیم مسقط توزیع مای گاردد .افتتااح مرکاز
فروش فرش ماشینی بزر

در یکی از مال های تجاری مسقط ،قطعا میتواند صادرات ایان محصاول را افازایش

دهد.
 -30شیرآالت و اتصاالت ساختمانی :عمده شیرآالت و اتصاالت ساختمانی مورد نیاز عماان از کشاورهای
چین -هند و ایتالیا وارد میشود .با توجه با رون انبوه سازی ،متاسفانه تاکنون شرکتهای ایرانی بصورت جدی وارد
این بازار نشده اند .دوور در نمایشگاههای تخصصی و اعطای نمایندگی انحصاری این قبیل محصوالت میتواناد
به توسعه صادرات این کاالها کمک شایانی بکند .در نمایشگاه اخیر سااختمان عماان ،یاک شارکت شایر آالت
ایرانی موف به عقد قرارداد نمایندگی فروش محصوالت خود در عمان شده است.
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محور دوم) خدمات فنی و مهندسی:
با توجه به توسعه زیرساخت های عمان طی سالهای اخیر و بخصوص توسعه بنادر و مناط آزاد ،خدمات فنی و
مهندسی نسبت به گذش ته رشد قابل مالدظه ای داشته است لیکن شرکتهای خدمات فنی و مهندسی نتوانساته
اند از این فرصت بنحو مطلوبی استفاده کنند که مهم تربن دالیل آن :مشکل ضمانت نامه بانکی ،قوانین سخت و
غیر قابل انعطاف عمان -دوور شرکتهای بزر

اروپایی و هندی و از همه مهم تر ضاعیف باودن البای هاا باا

مقامات عمانی در قیاس با سایر کشورهای رقیب می باشد .با توجه به عدم اجرای تعهدات شرکت صانیر بعنوان
برنده مناقصه انتقال آب شرب و معل شدن پروژه تاکنون ،متاسفانه وجهه شرکتهای ایرانی بنوعی نزد مقاماات
ذیر بط عمانی مخدوش گردیده بطوریکه علیرغم گذشت بیش از یک سال از برنده شدن شرکت فاراب در یاک
مناقصه سدسازی در استان مسندم عمان ،تاکنون کارفرماای عماانی پاروزه ماذکور را از تارس تکارار چناین
مشکالتی ،به شرکت مذکور واگذار ننموده است .به منظور دوور شرکتهای توانمند و دارای سابقه باین المللای
ایرانی در بخش خدمات فنی و مهندسی عمان در شرایط داضر ،البی هاا بایساتی در ساطح ریاسات محتارم
جمهور با جناب اقای سلطان قابوس( در سفر آتی رییس جمهور محترم ایران به مسقط) صورت بگیرد( گارفتن
چهار پروژه بدون مناقصه در دوزه های :سد سازی -راه سازی -توسعه بندر -نیروگاه)خاطر نشان می سازد که
در دال داضر چند شرکت ایرانی(  337و کیسون و یک شخص دقیقی دیگر) در عمان بصورت پیمانکار دسات
دوم پروزه هایی جمعا به ارزش ددوداد  06میلیون دالر در دست اقدام دارند.

محور سوم) سرمایه گذاری مشترک:
بنظر میرسد که مقوله سرمایه گذاری مشترک بین ایران و عمان ،میتواند بعنوان مهم ترین و کلیدی ترین برنامه
توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور باشد .بر اساس ساختار نیمه دولتی عمان46 ،درصاد اقتصااد ایان
کشور در دست  26هلدینگ بزر

عمانی است که این هلدینک ها عمدتا توسط مشاوران و مدیران بین المللای

اداره میشوند( البروانی-بهوان -الزبیر -محسن درویش -دسین جواد .)...-این هلدینگ ها هار کادام از  06تاا
 376شرکت تشکیل میشود و تعداد پرسنل آنها از 7تا  37هزار نفر میباشند کاه در کشاورهای مهام دنیاا نیاز
شعباتی دارند .عمدتا در تمام زمینه ها فعالیت دارند .بدلیل توسعه فعالیت تجاری آنها ،کشور ایران بارای آنهاا
جذابیت خاصی دارد که تاکنون فقط دو هلدینگ مذکور در ایران در دال سرمایه گذاری هساتند( آقاای دساین
جواد در زمینه ساخت مال تجاری در کرمان و آقای البروانی در زمینه پتروشیمی) ،وجود بوروکراسی ،موازی کاری
ارگانهای دولتی ،عدم شفافیت در قوانین و مقررات ،موانع بانکی و نداشتن پنجره وادد بارای سارمایه گاذاران
خارجی و عدم متولی وادد برای این امور از مهم ترین موانع ورود سرمایه گذاران عمانی باه ایاران اسات کاه
معموال در مالقات های دووری بیان می کنند .دوزه های هتل سازی ،نفت و گاز و پتروشایمی ،معاادن از مهام
ترین زمینه های عالقمندی سرمایه گذاران عمانی جهت سرمایه گذاری مشترک در ایاران قلماداد میشاود .از
سوی دیگر بجز پروژه ایران خودرو در منطقه آزاد دقم عمان ،تاکنون پروژه سرمایه گذاری مشترک قابل توجهی
در کشور عمان عملیاتی نشده است .دلیل اصلی آن شاید عدم ورود بخش خصوصی واقعی و توانمند ایرانی باه
عمان باشد .یکی از گالیه های مقامات ارشد عمانی ،ورود اشخاص دقیقی ایرانی در سطح کوچک و رانده شاده
از دبی است که بعوا نیز مشکالتی بوجود آورده اند .رسما  266شرکت ایرانی در عمان ثبت شده اند .در هماین
راستا پیشنهاد میگردد اشخاص توانمند ایرانی( دقیقی یا دقوقی) جهت همکاری با هلدینگ های عماانی گفتاه
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شده ،توسط وزارت صنعت معدن و تجارت معرفی گردد .سرمایه گذاری مشترک در کارخانجات بزر

صانعتی،

هتل سازی ،ساختمانی ،پروژه های کالن بنایی،معادن ،میتواند به توسعه و تحکیم سطح روابط اقتصادی دو کشور
کمک نماید .تمرکز بیش از دد روی موضوع صادرات کاالیی و مغفول ماندن همکاری هاای صانعتی و معادنی و
سرمایه گذاری بین ایران و عمان کامال مشهود است و بنظر میرسد که در این خصوص بایستی هر چه ساریعتر
همکاری ها را گسترش داد .ساخت کارخانجات سرامیک و کاشی -الستیک سازی -باطری خودرو -داروسازی-
لوازم بهداشتی -شیرآالت ساختمانی -بسته بندی و فراوری مواد غذایی -کارگاههای متوساط صانعتی -لبااس
های ایمنی ...،از جمله زمینه های تاسیس کارخانجات صنعتی در مناط آزاد عمان به شمار می رود.

محور چهارم) توسعه زیر ساخت های تجاری مورد نیاز دو کشور:
 -3تسهیل روادید فعاالن تجاری ایرانی :با پیگیری های مستمر مقامات ارشد دو کشور خوشبختانه یکی از
بزرگترین موانع فرآروی فعاالن تجاری ایرانی جهت دوور در کشور عمان اخیرا برداشاته شاد و در داال
داضر سلطن ت عمان ،آمادگی خود را جهت صدور روادید یکساله متعدد السفر اعالم نموده است.
 -2امور بانکی  :علیرغم وجود سه شعبه بانک های ملی و صادرات ایرانی در مسقط ،تاکنون مراودات باانکی در
سطح مورد انتظار تسهیل نشده است و پیرو تواف وزرای محترم تجارت دو کشور ،مقرر گردید پاول هاای
ملی دو کشور از طری صرافان معرفی شده توسط وزراتخانه های دو کشور جهت تسهیل مراودات تجااری
فیمابین ،صورت گیرد.
 -1همکاری های بیمه ای :شرکت بیمه ایران طی سالهای متمادی در مسقط شعبه دارد و اخیارا شارکتهای
خصوصی ایرانی و عمانی در دال توسعه همکاری های بیمه ای هستند.
 -1خطوط مسافربری :شرکت عمان ایر ب صورت روزانه از تهران به مسقط و بالعکس دو پرواز دایر نماوده و
از تاریخ  2630/0//3خط پروازی مسقط به مشهد را بصورت ازمایشی افتتاح خواهد کرد و راه اندازی خط
پروازی مسقط به شهر شیراز نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد .از ساوی دیگار ،شارکت کشاتیرانی
مسافربری العبارات الوطنیه عمانی ،اخیرا خطوط مسافربری دریایی از بندر مسقط به سمت بناادر چابهاار و
قشم را بصورت آزمایشی راه اندازی نموده که بدلیل لزوم تکمیل زیرساخت های مورد نیاز در بنادر ایرانی(
ادداث ترمینال مسافربری) ادتماال ظرف شش ماه آینده این خطوط ،رسما افتتاح خواهد شد .یکی از چالش
های مهم این خطوط بزر

بودن ظرفیت کشتی ها( 266نفره) و باال بودن هزینه کرایه آنها در ابتدای شروع

فعالیت آنهاست .استفاده از مکان  56خودرو تعبیه شده در کشتی های مذکور جهت دمل میوه و تره بار تازه
از ایران به مسقط ،یکی از راهکارهای توصیه شده وزارت تجارت عمان جهت کاهش هزینه ها می باشد.
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 -7گردشگری و توریسم درمانی :عمده ویزاهای صادر شده توسط سفارت جمهوری اسالمی ایران در مساقط
به اتباع عمانی ،جهت درمان و معالجه می باشد که مقصد عمانی ها عمدتا شیراز و غالبا درمان چشم می باشاد.
مقاصد مهم عمانی ها برای معالجه و درمان ،کشورهای تایلند و هند بوده و ایاران ساهم چنادانی نادارد .عادم
آشنایی مردم ایران به زبان انگلیسی ،خدمات ضعیف هتل ها و آژانس ها و گاها دلاه دزدی برخای از دالل هاا و
عدم داشتن برنامه مدون از سوی طرف ایرانی ،از جمله مهم ترین نقاط ضعف در بخاش توریسام درماانی باه
شمار میرود.متاسفانه در زمینه گردشگری از مناط زیبای ایران ،کار خاصی تاکنون انجام نشده است .ورود چند
آژانس مسافرتی قوی و توانمند ایرانی به عمان ،میتواند این خال را جبران نماید.

 -0تبادل هیات های تجاری :علیرغم تبادل هیات های تجاری بین دو کشور( ساالنه ددود شش هیاات) بادلیل
عمومی بودن ترکیب هیات های ایرانی و وجود شرکت های ناشاناخته و درجاه ساه ،تااکنون تاوفیقی در ایان
خصوص داصل نشده است و این امر باعث نارضایتی مسوولین ذیربط عمانی گردیده و بنحوی اذعان میکنند که
بخش خصوصی اصلی ایرانی تمایلی جدی جهت توسعه همکاری ها با بخش خصوصی عمانی ندارد و از عملکرد
شورای مشترک بازرگانان دو کشور ابراز نارضایتی دارند .تمرکز روی تبادل هیات های تجاری -تخصصی چابک،
از جمله دستورکار جدید این رایزنی در سالجاری می باشد.

 -5نمایشگاههای تجاری :برپایی پاویون های ملی ایران در نمایشگاههای بین المللی -تخصصی عماان در
سال گذشته و سالجاری( ) 3137نسبتا مطلوب بوده بطوریکه شرکتهای ایرانی ساالنه در شاش نمایشاگاه
بین المللی عمان دوور جدی دارند .برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در مسقط( غالباا
در دیماه) برای سومین سال متوالی در سالجاری( )3137با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت
سهامی نمایشگاههای بین المللی برپا می گردد .ضمنا اولین نمایشگاه اختصاصی عمان در تهران در اوایال
مهرماه سال 3137در تهران برگزار خواهد شد.

 -4همایش های معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری:برگزاری چناین هماایش هاایی بعناوان
ابزاری مفید جهت آشنایی فعاالن تجاری دو کشور قلمداد شود که در هفته اول فرودین مااه ساالجاری ،باا
دوور مقام عالی وزارت ،توسعه همکاری های اقتصادی ایران و عمان در همایش مذکور مورد تاکیاد قارار
گرفت .قرار است در ماه اکتبر  2630در همایش سرمایه گذاری در مسقط ،جمهوری اسالمی ایران بعناوان
شریکی مطمین برای سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گیرد که پیشنهاد میگردد اصحاب پاروژه هاای دارای
توجیه اقتصادی در این همایش دوور بهم رسانند.
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 -3سرمایه گذاری عمانی ها در چابهار:منطقه آزاد چابهار برای عمانی ها نقش استراتژیکی دارد .این بنادر بعناوان
دلقه اتصال عمان با آسیای میانه به شمار می رود .عمانی ها با سرمایه گذاری مشترک با کشور ثالثی قصد دارند
در مسادتی بالغ بر یک میلیون متر مربع در چابهار سرمایه گذاری کنند.

 -36منطقه لجستیکی باطنه(انبار دپوی کاالهای ایرانی) :طی سفر اخیر هیات بلند پایه عمانی به تهران باه
سرپرستی وزیر امور خارجه عمان ،یکی از دستاوردهای مهم این سفر ،اختصاص زمین صد هزار متری به ایاران
بصورت اجاره در فاصله  16کیلومتری مسقط می باشد که فعاالن تجاری ایرانی میتوانند با مالکیت صد درصادی
و با اخذ اقامت و افتت اح دساب بانکی ،انبارهای بزرگای جهات توزیاع محصاوالت ایرانای راه انادازی نمایناد.
دسترسی مناسب به بندر و فرودگاه و اتوبان و نزدیکی به پایتخت و خارج بودن منطقه ماذکور از منااط آزاد ،از
مهمترین مزیت های آن به شمار میرود .ساخت سوله ها و انبارهای ده هزار متری برای انواع مصالح ساختمانی-
مواد غذایی -خشکبار -میوه و تره بار -مبلمان ...،از کاربری های قابل توصیه می باشد که میتاوان باه بازارهاای
پیرامونی عمان نیز دسترسی پیدا کرد.

 -33اجالس کمیسیون مشترک بین دو کشور :علیرغم برگزاری  30اجالس کمیسیون مشترک بین جمهاوری
اسالمی ایران و ع مان و اموای دهها سند همکاری ،متاسفانه نقش اجالس ماذکور در توساعه ساطح ماراودات
تجاری بین دو کشور ابهام دارد و بدین لحاظ توصیه می شود اجالس کمیسیون مشاترک دو کشاور در ساال
جاری که در تهران برگزار می گردد ،جنبه عملیاتی( ترسیم نقشه راه تجارت) بخود داشته باشد.

 -32انتقال گاز ایران به عمان  :مهم ترین و استراتژیکی ترین موضوع همکاری دو جانبه در سطح کالن ،انتقال
گاز از ایران به عمان می باشد که عملیاتی شدن این پروژه بزر

میتواند بعنوان محور اساسای توساط رواباط

اقتصادی بین دو کشور تلقی گردد که در دال داضر مطالعات فنی جهت انتخاب بهینه ترین مسیر انتقال گااز در
دال انجام است .مسوولیت این طرح مهم با وزارتخانه های نفت دو کشور می باشد.

 -31موافقتنامه ترانزیت عش

آباد :یکی از مهم ترین و دیاتی ترین موافقتنامه های زیر ساختی برای عمان به

شمار میرود که در صورت عملیاتی شدن آن ،کشور عمان از طری ایران میتواند به آسیای میانه اتصال پیدا کند و
از سویی دیگر کشورهای آسیای میانه از طری

عمان به کشورهای آفریقایی متصل شوند.مساوول پیگیاری ایان

موافقتنامه ،بعهده وزارتخانه های دمل و نقل دو کشور می باشد.
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 -31دمل و نقل دریایی منظم بین بنادر دو کشور :دمل و نقل منظم کاال از بندر عباس به بندر صحار از خردادماه
سال  3131بصورت منظم توسط شرکت دریایی خدری جهان دریا راه اندازی شده است .سازمان توسعه تجارت
ایران قرار است جهت کمک به استمرار این خط ،یارانه ای به شرکت مذکور پرداخت نماید .دمل کاال از بندرعباس به
بندر شناص در دال داضر انجام می گیرد .ضمنا دمل و نقل مسافر از طری دریایی از مسیرهای بندر عباس و قشم به
بندر خصب عمان و نیز از بندر چابهار به بندر سلطان قابوس مسقط در سال  3137راه اندازی شده است.

 -37پروژه شرکت ایران خودرو در عمان :شرکت ایران خودرو با مشارکت طرف های عمانی در سال  3131قرارداد
همکاری در زمینه ساخت خودرو در منطقه آزاد دقم عمان را اموا نمودند و قرار است خودرویی بااساتانداردهای
مورد تایید شورای همکاری خلی فارس در مطقه مذکور تولید و بخش عمده تولیدات آن به ازارهای یمن و شرق
آفریقا روانه گردد .ای ن پروژه توسط نماینده شرکت ایران خودرو در عمان پیگیری میشود .در همین راستا بنظار
میرسد که صادرات مینی بوس و اتوبوس ایرانی با توجه تردد روزانه  2میلیون کارگر خارجی( هندی -پاکستانی
و بنگالی) میتواند فرصتی برای توسعه صادرات خودروهای ایرانی تلقی گردد.

