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خالصه مدیریتی
کاســتی ظرفیت هــای لجســتیکی منــوط  کشــور ایــران در ســه عرصــه مهــم دور زدن تحریم هــا، صــادرات مجــدد و رفــع 

بــه یــک پیش شــرط مهــم رعایــت مالحظــات ژئوپولیتیــک، بــا عمــان ظــرف یــک بــازه زمانــی کوتــاه مــدت تــا ۴۰۰ میلیــون 

دالر پتانســیل صادراتــی دارد. 

ــران و عمــان وزن بیشــتری داشــته، 	  کنــون در روابــط ای ــا  ــاط اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی آن چــه ت در ســاحت روب

همــکاری در ابعــاد سیاســی- امنیتــی بــوده و رونــد متغیرهــای اقتصــادی بــه ویــژه در حــوزه تجــارت نشــان می دهــد 

ســطح همکاری هــا در ایــن زمینــه فاصلــه زیــادی تــا وضــع مطلــوب دارد. دســتاور مهــم ایــن گــزارش آن اســت کــه بــرای 

توســعه ایــن روابــط ضــروری اســت سیاســتگذار در مســیر برقــراری روابــط راهبــردی و دامنــه دار اقتصــادی بــا عمــان، 

ــر تنــش  کلیــدی سیاســت خارجــی ایــن کشــور در قالــب دوری از هرگونــه برخــورد ژئوپلیتیــک و مبتنــی ب گرایــش  بــه 

ــر ایــن  ــه در غی ک ــی، توجــه جــدی داشــته باشــد؛ چرا ــه خصــوص قدرت هــای منطقــه ای و جهان ــا ســایر کشــورها ب ب

صــورت، رویکــرد اقتصــادی- تجــاری و برنامه هــای مبتنــی بــر آن در قبــال عمــان، وارد مرحلــه عملیاتــی نخواهــد شــد. 

بــا رعایــت ایــن مالحظــه مهــم و در صورتــی کــه شــرط الزم پیش گفتــه مــورد توجــه قــرار گیــرد، فضــای امــن و رو بــه رشــد 

اقتصــادی عمــان می توانــد فرصت هــای قابــل توجــه ای را بــرای بخــش تجــارت کشــور بــه ارمغــان آورد. 

کمــک بــه تســهیل تجــارت خارجــی در شــرایط 	  کشــور عمــان بــرای  مبحــث دوم اســتفاده از ظرفیت هــای 

تحریــم اســت. فرصت هایــی نظیــر ثبــت شــرکت و توســعه صــادرات ذیــل مناطــق آزاد در عمــان، می توانــد 

کــه  گرفتــه نشــان می دهــد  کاهــش دهــد. همچنیــن برآوردهــای صــورت  محدودیت هــای تحریمــی ایــران را 

عمــان می تــوان مرکــزی بــرای صــادرات مجــدد محصــوالت صادراتــی ایــران باشــد 

کــه عمومــا محصــوالت بــا ارزش افــزوده 	  ایــران نزدیــک بــه ۴۰۰ میلیــون دالر پتانســیل صادراتــی بــه عمــان دارد 

بــاال هســتند. صــادرات مجــدد تولیــدات کشــور ذیــل امکانــات قراردادهــای تجــارت آزاد عمــان تــا ۳۰ درصــد 

ارزش بــرای ایــن محصــوالت ایرانــی ایجــاد می کنــد. 

توســعه صــادرات ایــران در حــال حاضــر بــه واســطه کمبــود امکانــات لجســتیکی بــا محدودیت هــای قابــل 	 

توجهــی مواجــه اســت؛ توســعه روابــط بــا عمــان در حوزه هــای لجســتیکی، عــالوه بــر این کــه امــکان برخــورداری 

از ایــن امکانــات را بــرای توســعه صــادرات ایــران مهیــا می نمایــد، موجبــات ایجــاد تنــوع در شــرکای ایــران در 

ــود  ــدم وج ــاص و ع ــه خ ــک زمین ــوری در ی ــر کش ــه ه ــترده ب ــتگی گس ــع وابس ــود؛ در واق ــز می ش ــه نی ــن زمین ای

کــه می تــوان آن را خطــری امنیتــی تفســیر  شــریک و فرصــت جایگزیــن، کشــور را در موقعیتــی قــرار می دهــد 

گســترده ایــران بــه امکانــات  نمــود؛ بــر ایــن اســاس برخــورداری از خدمــات لجســتیکی عمــان، وابســتگی 

ــرد.  ک لجســتیکی کشــوری هماننــد امــارات را تعدیــل خواهــد 
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چکیده
ــات« در  ــرمایه گذاری و خدم ــارت، س ــه تج ــکاری در زمین ــت هم ــان جه ــلطنت عم ــران و س ــن ای ــکاری بی ــه هم »برنام

خــرداد مــاه 1۴۰1 منجــر بــه تنظیــم 12 ســند همــکاری میــان دو کشــور در حوزه هــای اقتصــادی و تجــاری شــده اســت؛ 

گــزارش، ســه بنــد از ایــن برنامــه همــکاری در حوزه هــای تبــادل تجربیــات دو کشــور در زمینه هــای تجــارت،  در ایــن 

ســرمایه گذاری، خدمــات و تولیــد، تشــویق فعالیت هــای مشــترک و همــکاری در زمینه هــای آموزشــی و علمــی، مــورد 

کلیــدی ایــن پژوهــش بــه شــرح ذیــل می باشــد: گرفتــه اســت. نــکات  کاوی قــرار  وا

کــه پــس از انقــالب اســالمی نیــز بــدون چالــش و مبتنــی بــر نقــش میانجی گرانــه عمــان در  همــکاری ایــران و عمــان 

ابعــاد سیاســی- امنیتــی پیگیــری شــده اســت، در حــال حاضــر وارد فــاز اقتصــادی شــده و ضــرورت همــکاری ذیــل 

کونومیــک  نظیــر مــرز آبــی مشــترک، قرارگرفتــن در فضــای مناســب اقتصــاد جهانــی، دسترســی های  کات ژئوا اشــترا

بکــر دو کشــور بــرای یکدیگــر و شــرایط خــاص اقتصــادی و امنیتــی تنگــه هرمــز را بــرای مســئوالن دو کشــور برجســته 

گرایــش پایــدار بــه مالحظــات ژئوپلیتیکــی در سیاســت خارجــی عمــان و پرهیــز از ورود بــه  نمــوده اســت. البتــه 

گرفتــه شــود.  تقســیم بندی های ایدئولوژیــک می بایســت از ســوی سیاســتگذار در نظــر 

وضعیت اقتصادی-تجاری و برنامه های پیش روی عمان:	 

ــه 	  ــی همکاری جویان ــت خارج ــل سیاس ــه دلی ــادی ب ــردی اقتص ــای راهب ــرای همکاری ه ــان ب ــن عم ــرایط ام ش

؛ ایــن کشــور

ــر رقابــت بخــش خصوصــی، توســعه ســرمایه گذاری خارجــی و بــه حداقــل رســاندن تشــریفات 	  تمرکــز عمــان ب

اداری؛

ترویج سرمایه گذاری خارجی در عمان با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد؛	 

نوســازی 	  گردشــگری،  تقویــت  بــا هــدف  از ســوی عمــان  توســعه در چشــم انداز 2۰۴۰  اســتراتژی  پیگیــری 

آزاد صنعتــی؛ ایجــاد مناطــق  و  اســتارتاپی  کوسیســتم هــای  ا و  فنــاوری  تقویــت  کشــاورزی، 

وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت و موانــع بوروکراتیــک در مســیر فعالیــت شــرکت های تجــاری، مهم تریــن چالش هــا 	 

در مســیر پیگیــری برنامه هــای اقتصــادی عمــان؛

قــرار داشــتن چیــن، هنــد، امــارات متحــده عربــی، قطــر و عربســتان ســعودی در میــان پنــج شــریک اصلــی 	 

تجــارت عمــان؛

کاالهــای 	  و   ۳6.1۰ مصرفــی  کاالهــای  درصــد،   27.۳7 ای  واســطه  کاالهــای  درصــد،   8.25 معدنــی  مــواد 

بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ را  از تجــارت عمــان  ســرمایه ای 28.۳ درصــد 
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ســهم عمــان در واردات ده گــروه کاالیــی اصلــی صادراتــی ایــران در ســال 2۰2۰، یک درصد و در ســایر گروه های 	 

کاالیــی نیــز یــک درصــد بــوده اســت؛ در عیــن حــال ســهم ایــران در تامیــن نیازهــای وارداتــی عمــان در ایــن ده 

کاالیــی نزدیــک بــه صفــر می باشــد؛ در واردات ایــران از عمــان  گروه هــای  کاالیــی پنــج درصــد و در ســایر  گــروه 

نیــز وضعیــت بــه همیــن شــکل اســت؛

بــا توجــه بــه مشــابهت ســاختار اقتصــادی ایــران و عمــان در وابســتگی بــه انــرژی و بــا توجــه بــه رقبــای اصلــی 	 

کــه توجــه بــه حــوزه صــادرات مجــدد از  ایــران در صــادرات بــه ایــن کشــور نظیــر هنــد و چیــن، بــه نظــر می رســد 

پتانســیل باالتــری بــرای تحقــق اهــداف اقتصــادی در توافقــات بــا عمــان برخــوردار باشــد؛

کــه می تــوان 	  ، مهم تریــن بخشــی  کیــد بــر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در داخــل کشــور بــا توجــه بــه تا

کامپیوتــری و اطالعاتــی  از آن در مســیر توســعه صــادرات خدمــات بهــره بــرد، حــوزه خدمــات مخابراتــی، 

باشــد؛ امــا ایــن بخــش نیــز در ســال 2۰19 تنهــا حــدود 2۴2 میلیــون دالر از واردات خدمــات عمــان را بــه خــود 

کــه ایــن بخــش بــرای کشــور ایجــاد می کنــد می بایســت بــا  اختصــاص داده اســت و در شناســایی فرصت هایــی 

واقع بینــی بیشــتری عمــل نمــود.

فرصت های پیش روی ایران و عمان در قالب تشویق فعالیت های مشترک	 

فراهم شدن موقعیت صادرات مجدد از طریق عمان در سه قالب ذیل:	 

تعــدد قراردادهــای تجــارت آزاد عمــان بــا ســایر کشــورها و ضــرورت توســعه توانمندی هــای لجســتیکی در ایــن . 1

کــرده  کشــور در قالــب توســعه فرودگاهــی و بنــدری طــی یــک دهــه گذشــته، ایــن امــکان را بــرای ایــران ایجــاد 

کنــد؛ اســت تــا از موقعیــت لجســتیکی عمــان بــرای صــادرات مجــدد اســتفاده 

، ســوئیس، بحریــن، لیبــی، . 2 ، ایســلند، نــروژ عــالوه بــر قــرارداد تجــارت آزاد میــان عمــان و آمریــکا، ســنگاپور

، یمــن،  کویــت، قطــر کــش، ســوریه، عــراق، تونــس، اردن، فلســطین، امــارات متحــده عربــی،  ، مرا ســودان، مصــر

لبنــان، عربســتان ســعودی و لیختنشــتاین، ایــن کشــور دارای چندیــن منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی شــامل 

منطقــه آزاد صاللــه، منطقــه آزاد صحــار و منطقــه آزاد دقــم نیــز می باشــد؛ بــا توجــه بــه ایــن شــرایط می تــوان بــا 

کــه قراردادهــای  کاال، از فرصت هایــی  اســتفاده از قوانیــن مبــدا عمانــی و ایجــاد ارزش افــزوه ۳۰ درصــدی در 

کــرده برخــوردار شــد. تجــاری و مناطــق آزاد عمــان در راســتای صــادرات مجــدد فراهــم 

کاهــش محدودیت هــای تحریمــی بــه واســطه ســرمایه گذاری و ثبــت شــرکت در عمــان بــا افزایــش امــکان . ۳

، می توانــد اثــرات محدود کننــده تحریــم بــر تجــارت کشــور را  مبــادالت تجــاری در پوشــش های حقوقــی دیگــر

کاهــش دهــد. براســاس قانــون جدیــد ســرمایه گذاری خارجــی عمــان، از ابتــدای ژانویــه 2۰2۰ ثبــت شــرکت در 
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ســرزمین اصلــی و کلیــه مناطــق آزاد عمــان بــا صــد درصــد ســهام داری خارجــی، بــدون نیــاز بــه حداقــل ســرمایه 

ثبتــی امــکان پذیــر شــده اســت. 

دسترسی ارتباطی بسیارمناسب بندر چابهار به بازار آسیای مرکزی	 

عمــان می توانــد از ظرفیــت بســیار مناســب بنــدر چابهــار بــه عنــوان نقطــه اتصــال بــه بازارهــای آســیای مرکــزی 

در راســتای توســعه صــادرات خــود بــه ایــن بــازار بهــره ببــرد. ایــن وابســتگی متقابــل اقتصــادی حلقــه ای از 

گردیــد و عاملــی  ارتباطــات تجــاری از شــرق آفریقــا و یمــن تــا عمــان و ایــران و آســیای مرکــزی را شــامل خواهــد 

بــرای توســعه پایــدار دو کشــور خواهــد بــود.

موقعیت ویژه عمان و ایران در صنایع شیالت	 

شــرایط منحصــر بــه فــرد ایــران و عمــان در صنایــع شــیالت بــا غفلــت روبــرو شــده اســت؛ همــکاری دو کشــور در 

کارتــل صنعــت ماهــی قدرتمنــد در ســطح منطقــه ای و جهانــی  ایــن زمینــه نیــز می توانــد باعــث تشــکیل یــک 

شــود و زمینــه اشــتغال بزرگــی بــرای هــردو کشــور بــه خصــوص بخــش جنوبــی ایــران فراهــم نمایــد و بــه صنعتــی 

شــدن ایــن منطقــه کمــک شــایانی نمایــد.

فراهم بودن زمینه های همکاری آموزشی و علمی میان ایران و عمان	 

کــه در حوزه هــای مرتبــط بــا تجــارت فعــال هســتند،  کــز آموزشــی متعــدد در ایــران  بــا توجــه بــه وجــود مرا

ایجــاد  را در مســیر  توجهــی  قابــل  زمینــه می توانــد فرصت هــای  ایــن  در  بــا عمــان  فعالیت هــای مشــترک 

کشــور مهیــا نمایــد. همــکاری میــان مرکــز آمــوزش بازرگانــی  زیرســاخت بــرای همکاری هــای راهبــردی دو 

موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی و موسســه آموزشــی و پژوهشــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 

و کشــاورزی ایــران بــا بخش هــای علمــی و تجــاری عمــان در چارچوب هایــی نظیــر تقویــت و توانمندســازی 

 ، کار کســب و  آموزشــی، توســعه بــازار و فضــای  کارگاه هــا و ســمینارهای  شــبکه نمایندگی هــا، برگــزاری 

آشــنایی بــا مباحــث و قوانیــن گمرکــی دو کشــور و آشــنایی بــا مقــررات صــادرات و واردات دو کشــور بــا 

رویکــرد تدویــن اســتراتژی های تجــاری می توانــد بســیار اثــر بخــش باشــد. 
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1. مقدمه
رابطــه تاریخــی ایــران و عمــان، برخــالف دیگــر کشــورهای عربــی خلیــج فــارس، پــس از انقــالب ایــران تغییــر نکــرد. 

عمــان نــه بــا انقــالب در ایــران مشــکلی داشــت و نــه از دولــت عــراق صــدام حســین در جنــگ ایــران و عــراق حمایــت 

ــقط  ــال 2۰۰9، مس ــد. در س ــا نمای ــران ایف ــز ای ــات صلح آمی ــرای توافق ــری را ب ــش میانجیگ ــت نق ــه توانس ــرد؛ در نتیج ک

کــه در تالش هــای مبــارزه بــا قاچــاق در خلیــج عمــان )کــه دو کشــور را از هــم جــدا می کنــد(  کردنــد  و تهــران توافــق 

کردنــد و در ســال 2۰1۳ بــا امضــای یادداشــت  گوســت 2۰1۰، آن هــا پیمانــی امنیتــی را امضــا  کننــد. در ۴ آ همــکاری 

تفاهمــی، همــکاری نظامــی خــود را گســترش دادنــد. از بهــار عربــی، روابــط عمــان و ایــران ابعــاد اقتصــادی بیشــتری 

 .)2۰18 ,Baabood( کــرد پیــدا 

کونومیک	  کات ژئوا ضرورت همکاری ایران و عمان ذیل اشترا

کونومیــک ایــران و عمــان هرگونــه همــکاری میــان دو کشــور را توجیه می نماید. شــاخصه هایی  گی هــای ژئوا ویژ

کشــور  همچــون مــرز آبــی مشــترک، قرارگرفتــن در فضــای مناســب اقتصــاد جهانــی، دسترســی های بکــر دو 

کــه لــزوم همکاری هــای دو کشــور را باعــث  بــرای یکدیگــر و شــرایط خــاص اقتصــادی و امنیتــی تنگــه هرمــز 

کــه رابطــه اقتصــادی و امنیتــی دو کشــور را توجیه پذیــر می نماینــد.  می شــود، مهمتریــن عواملــی هســتند 

گرایــش پایــدار بــه مالحظــات ژئوپلیتیکی در سیاســت خارجی عمان و پرهیز از ورود به تقســیم بندی های 	 

ایدئولوژیک

گرایــش  کــه عبارتنــد از  گــی و مولفــه خــاص دانســت  سیاســت خارجــی عمــان را می تــوان دارای چنــد ویژ

پایــدار بــه مالحظــات ژئوپلیتیکــی در عیــن اولویــت بخشــی بــه حفــظ روابــط خــوب بــا ایــران؛ پرهیــز از ورود بــه 

گی هــای خــاص مذهبــی عمــان(؛ تــالش جهــت ایجــاد اجمــاع  تقســیم بندی های ایدئولوژیــک )بــه جهــت ویژ

ــر تســامح و تحمــل جهــت رســومات و اعمــال و رفتــار نیروهــای  کیــد ب و همــکاری در موضوعــات مختلــف؛ تا

خارجــی در منطقــه. بــر ایــن مبنــا، بــا وجــود توافقــات نظامــی ایــران و عمــان، ایــن کشــور روابــط حســنه خــود 

بــا ایــاالت متحــده و شــورای همــکاری خلیــج فــارس را حفــظ خواهــد نمــود و در رزمایش هــای مشــترک بــا ایــن 

ــز  ــه ایــن کشــورها نی ــه تعهــدات امنیتــی خــود ب ــرد و ب ک کشــورها حــول محوریــت ســپر جزیــره شــرکت خواهــد 

پایبنــد خواهــد مانــد.

شــرایط امــن عمــان بــرای همکاری هــای راهبــردی اقتصــادی بــه دلیــل سیاســت خارجــی همکاری جویانــه 	 

این کشــور

سیاســت خارجــی »دوســتی بــا همــه، دشــمنی بــا هیچ کــس« از ســوی عمــان منجــر بــه روابــط خــوب ایــن 

کــه عمــان یکــی از امن تریــن کشــورهای منطقــه  کشــور بــا همــه همســایگانش شــده اســت و تضمیــن می کنــد 
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بــرای هــر گونــه اقــدام اقتصــادی و تجــاری محســوب می شــود. عمــان در تقاطــع خاورمیانــه، آفریقــا و آســیا قــرار 

کــه تقریبــا ۴۰ درصــد نفــت و گاز صادراتــی جهــان  دارد. ایــن کشــور همــراه بــا ایــران، دسترســی بــه تنگــه هرمــز را 

کنتــرل می کنــد. تمــام خطــوط قابــل کشــتیرانی در آب هــای ســرزمینی عمــان هســتند و  کنــد،  از آن عبــور مــی 

ایــن کشــور متعهــد بــه آزادی دریانــوردی از طریــق تنگــه می باشــد.

رســاندن 	  حداقــل  بــه  و  خارجــی  ســرمایه گذاری  توســعه  خصوصــی،  بخــش  رقابــت  بــر  عمــان  تمرکــز 

اداری تشــریفات 

گرفتــه اســت، تالش هــا بــرای  کــه در ژانویــه 2۰2۰ قــدرت را بــه دســت  ســلطان هیثــم بــن تاریــک آل ســعید، 

ــعه  ــتراتژی توس ــداف اس ــق اه ــی )FDI( و تحق ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــذب س ــان، ج ــاد عم ــالح اقتص اص

چشــم انداز 2۰۴۰ ایــن کشــور را رهبــری می کنــد. موفقیــت تالش هــای اصالحــی عمــان بــه توانایــی ایــن کشــور 

کلیــدی بــه روی رقابــت بخــش خصوصــی، توســعه ســرمایه گذاری خارجــی و بــه  کــردن بخش هــای  در بــاز 

حداقــل رســاندن تشــریفات اداری بســتگی دارد. 

ترویج سرمایه گذاری خارجی در عمان با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد	 

ــه  ــاه منطق ــات و رف ــت، ثب ــه امنی ــترک ب ــد مش ــر تعه ــی ب ــوی مبتن ــه ق ــط دوجانب ــان رواب ــده و عم ــاالت متح ای

گمرکــی را  کثــر عــوارض  کــه ا کردنــد  کشــور توافقنامــه تجــارت آزاد )FTA( را امضــا  دارنــد. در ســال 2۰۰9، دو 

ــد و  کنن ــدازی  کار راه ان ــب و  ــی کس ــی داخل ــدون حام ــا ب ــازه داد ت ــهروندان اج ــه ش ــق ب ــن تواف ــرد؛ ای ک ــذف  ح

کــرد. در ســپتامبر  گــذاران حــق مالکیــت صــد درصــدی شــرکت هــا در عمــان را اعطــا  بــه شــرکت ها و ســرمایه 

کار اجــازه مالکیــت واحدهــای مســکونی را داد و ویزاهــای  کنان خــارج از کشــور بــا ویــزای  2۰21، عمــان بــه ســا

کــرد. ویــزای اقامــت پنــج و ده ســاله قابــل تمدیــد بــرای  اقامــت بلندمــدت را بــرای جــذب ســرمایه گــذاران ارائــه 

ک و مســتغالت، آمــوزش، بهداشــت، فنــاوری اطالعــات و ســایر  گردشــگری، امــال گــذاران خارجــی در  ســرمایه 

ــال  ــه در س ک ــود  ــی ب ــون مهم ــج قان ــال پن ــه دنب ــا ب ــن حرکت ه ــت. ای ــده اس ــه ش ــز ارائ ــدی نی کلی ــای  ــش ه بخ

گــذاری  ــرای ترویــج ســرمایه گذاری ابــالغ شــد: قانــون مشــارکت عمومــی و خصوصــی ، قانــون ســرمایه  2۰19 ب

ــک  ــرای ی ــی ب ــت خارج ــزان مالکی ــای می ــرمایه گذاری و محدودیته ــات س ــل الزام ــون حداق ــن قان ــی  )ای خارج

کــرد تــا  گــذاری را ایجــاد  کــرد. بــرای تســهیل ایــن قانــون، عمــان مرکــز خدمــات ســرمایه  شــرکت عمانــی را حــذف 

کنــد(، قانــون خصوصــی ســازی، قانــون ورشکســتگی  و قانــون  گــذاران خارجــی ســاده  رویــه هــا را بــرای ســرمایه 

کلــی عمــان بــه دنبــال تنــوع بخشــیدن بــه اقتصــاد خــود از طریــق پروژه هــای  شــرکتهای تجــاری. بــه طــور 

ــرمایه گذاری  ــعه ای و س ــای توس ــن پروژه ه ــری و همچنی ــی و ماهیگی ــگری، معدن گردش ــتیکی،  ــدی، لجس تولی

در بنــادر و مناطــق آزاد خــود اســت.
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گــذاری مســتقیم  گــزارش مرکــز ملــی آمــار و اطالعــات عمــان، در ســال 2۰2۰. بریتانیــا بــا ســرمایه  بــر اســاس 

خارجــی 7.92 میلیــارد ریــال عمانــی )2۰.5 میلیــارد دالر آمریــکا( در صــدر فهرســت ســرمایهگذاران قــرار دارد 

( و امــارات متحــده عربــی بــا 1.26  و پــس از آن ایــاالت متحــده بــا 1.8 میلیــارد دالر عمانــی )۴.7 میلیــارد دالر

( قــرار می گیرنــد. میلیــارد دالر عمانــی )۳.۳ میلیــارد دالر

موانع موجود در مسیر همکاری اقتصادی و تجاری ایران و عمان	 

البتــه مســائل ومشــکالتی نیــز پیرامــون فعالیت هــای اقتصــادی دوکشــور قــرار دارد کــه مهم تریــن آن هــا عبارتند 

ــه مقصــد جمهــوری اســالمی ایــران؛ عــدم وجــود خــط مســتقیم کشــتیرانی  کاال از بنــدر خصــب ب : قاچــاق  از

؛  ــور ــش دو کش ــا و توان ــه فرصت ه ــه ب ــا توج ــور ب ــاری دو کش ــادالت تج ــار مب ــن آم ــطح پایی ؛ س ــور ــان دو کش می

ــدود و  ــات مح کاال؛ و اطالع ــت  ــه ترانزی ــور در زمین ــتراتژیکی دو کش ــت اس ــب از موقعی ــرداری مناس ــدم بهره ب ع

ــرای بخش هــای خصوصــی و دولتــی. ــازار عمــان ب کافــی از فرصت هــا و شــرایط اقتصــادی ب نا

وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت و موانــع بوروکراتیــک در مســیر فعالیــت شــرکت های تجــاری، مهم تریــن 	 

عمــان اقتصــادی  برنامه هــای  پیگیــری  مســیر  در  چالش هــا 

گاز وابســته اســت.  بــا وجــود تالش هــا بــرای تنــوع اقتصــادی، ثــروت عمــان همچنــان بــه درآمدهــای نفــت و 

کامــل از رکــود اقتصــادی پایــدار بیــن ســال های 2۰1۴ تــا 2۰17 بــه دلیــل قیمــت پاییــن  عمــان هنــوز بــه طــور 

ــش  کاه ــد-19 و  کووی ــیوع  ــه ش ــوک های دوگان ــوز از ش ــب وکارها هن ــیاری از کس ــت. بس ــده اس ــارج نش ــت خ نف

کاهــش تولیــد اوپــک پــالس رنــج می برنــد. کســری بودجــه  قابــل توجــه قیمــت نفــت در مــارس 2۰2۰ همــراه بــا 

گــذاری در رشــد مــورد نیــاز محــدود می کنــد. عمــان همچنــان مکانــی  عمــان توانایــی دولــت را بــرای ســرمایه 

چالــش برانگیــز بــرای انجــام تجــارت اســت. شــرکت های کوچکتــر بــدون تجربــه در داخــل کشــور یــا حضــور 

منطقــه ای، بــا موانــع بوروکراتیــک قابــل توجهــی روبــرو هســتند. شــکایات اصلــی مشــاغل بــر الزامــات طاقــت 

ــر در  ــز اســت. تاخی ــی و اعمــال ســهمیه عمانــی ســازی متمرک کارمنــدان عمان ــرای اســتخدام و حفــظ  فرســا ب

ــیب  ــاری آس ــه تج ــان در جامع ــه عم ــه وجه ــت و ب ــر اس گی ــف فرا ــای مختل ــرکت ها در بخش ه ــه ش ــت ب پرداخ

.)2۰21  ,ITA( می زنــد 

گرفتــه اســت، در پــی توســعه روابــط اقتصــادی و  کــه اخیــرا شــکل  در حــال حاضــر ایــران و عمــان در پــی توافقاتــی 

گــزارش فعلــی زمینه هــای ایــن همــکاری بــه شــکلی مختصــر مــورد توجــه قــرار  تجــاری خــود هســتند؛ بــر ایــن مبنــا در 

گرفتــه اســت.



9
بررسی زمینه های همکاری
 اقتصادی و تجاری میان ایران و عمان

2. وضعیت اقتصادی و برنامه های پیش روی عمان
1-2. وضعیت عمان در نسبت درآمد سرانه با آمریکا

کــه  بــا ارزیابــی وضعیــت درآمــد ســرانه عمــان و مقایســه آن بــا درآمــد ســرانه آمریــکا، ایــن نکتــه مشــخص می شــود 

ــت  ــالدی اف ــه 9۰ می ــه ده ــبت ب ــرانه نس ــد س ــدرت خری ــری ق ــای براب ــر مبن ــان ب ــی عم ــص داخل ــد ناخال ــت تولی وضعی

کــه نســبت بــه درآمــد  قابــل توجهــی داشــته اســت؛ در ســال 199۰، درآمــد ســرانه عمــان  26،185.9 دالر بــوده اســت 

ســرانه 2۳،888.6 دالری آمریــکا، نســبت 1.۰9 برابــری را ثبــت نمــوده اســت؛ امــا ایــن نســبت در ســال 2۰2۰، بــا ثبــت 

کاهــش یافتــه و عــدد ۰.۴9 را نشــان می دهــد.  ۳1،117.8 دالر بــرای عمــان و 6۳،۰27.7 دالر بــرای آمریــکا بــه نصــف 

(World Bank, 2022)

نمودار 1: نسبت درآمد سرانه کشورهای خاورمیانه به آمریکا )1990 و 220(

در میــان کشــورهای مــورد بررســی در نمــودار مــورد بررســی، دو کشــور عربســتان و رژیــم صهیونیســتی عملکــرد بهتــری 

ــوده و نســبت  ــی ب ــازه زمان ــگاه ثابتــی در ایــن دو ب ــا در جای ــد. رژیــم صهیونیســتی تقریب کرده ان را در ســال 2۰2۰ ثبــت 

گرچــه تــا ســال 2۰1۴ درآمــد ســرانه باالتــری نســبت  تقریبــی ۰.6 را بــا درآمــد ســرانه آمریــکا حفــظ کــرده اســت. عربســتان ا

بــه آمریــکا داشــته اســت، امــا از ایــن ســال بــه بعــد افــت قابــل توجهــی داشــته اســت و نســبت درآمــد ســرانه اش از 1.۳ 

، لبنــان و  بــه ۰.7 کاهــش یافتــه اســت؛ امــا بــا ایــن همــه، نســبت بــه ســایر کشــورها از جملــه عمــان، ایــران، ترکیــه، مصــر
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عــراق در وضعیــت بهتــری قــرار دارد؛ ایــن کشــورها در ســال 2۰2۰ تقریبــا در وضعیتــی مشــابه بــا ســال 199۰ قــرار دارنــد 

گرفته انــد.  و در نســبتی پایین تــر از 5۰ درصــد درآمــد ســرانه آمریــکا قــرار 

2-2. روند رشد درآمد سرانه عمان
ــد  ــری قــدرت خری ــر مبنــای براب ــران، عمــان و عربســتان را ب ــی ای ــژه، وضعیــت تولیــد ناخالــص داخل ــه شــکل وی ــر ب گ ا

کنیــم، شــاهد رونــد صعــودی آمــار ثبــت شــده بــرای هــر ســه کشــور  ســرانه طــی ۳۰ ســال گذشــته بــا یکدیگــر مقایســه 

ــازه  ــرژی در ایــن ب کاهــش رفتــه اســت. بررســی قیــت ان ــه  ــد صعــودی در ســال 2۰1۴ متوقــف و رو ب هســتیم؛ ایــن رون

کــه قیمــت نفــت از بشــکه ای 1۰9 دالر در ســال 2۰12 بــه ۴۰ دالر در ســال 2۰1۴ رســیده اســت  زمانــی نشــان می دهــد 

و بــه دلیــل وابســتگی اقتصــاد هــر ســه کشــور بــه درآمدهــای نفتــی، شــاهد اثــرات ایــن شــوک بــر رونــد درآمــد ســرانه 

کم تــر از  کــه اثــرات ایــن شــوک قیمتــی بــر ایــران بســیار  هســتیم. البتــه می بایســت بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره نمــود 

عمــان و عربســتان بــوده اســت؛ ایــن مســئله بــه دلیــل تحریم هــای گســترده علیــه بخش هــای مرتبــط بــا انــرژی ایــران 

کاهــش می دهــد.  کــه میــزان اثرپذیــری اقتصــادی از شــوک های جهانــی این چنینــی را  می باشــد 

(World Bank, 2022)

نمودار 2: روند رشد  تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه ایران، عربستان و عمان )2020-1990(
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3-2. استراتژی توسعه در چشم انداز 2040
گردشــگری، نوســازی کشــاورزی، تقویــت فنــاوری و  اســتراتژی توســعه در چشــم انــداز 2۰۴۰ عمــان بــا هــدف تقویــت 

ــش  ــامل افزای ــز ش ــر نی ــداف دیگ ــت. اه ــده اس ــم ش ــی تنظی ــق آزاد صنعت ــاد مناط ــتارتاپی و ایج ــای اس ــتم ه کوسیس ا

ســهم بخــش غیرنفتــی از کل تولیــد ناخالــص داخلــی بــه بیــش از 9۰ درصــد، اتــکا بــه بخــش خصوصــی بــرای تامیــن 

مالــی و تخصــص، اتخــاذ مدل هــای مشــارکت بخش هــای عمومــی و خصوصــی و خصوصــی ســازی دارایــی هــای 

دولتــی اســت. مناطــق ویــژه اقتصــادی و مناطــق آزاد عمــان، فرصــت هــای صنعتــی قابــل توجهــی را در چهــار منطقــه 

ــرده اســت. در مــاه مــه 2۰21، وزارت بازرگانــی عمــان فهرســتی از 5۰ فرصــت  ک ــه ایجــاد  ــه و المزون ، صالل دقــم، صحــار

کــرد. عمــان همچنیــن قصــد دارد ترکیــب انــرژی خــود را  بالقــوه ســرمایه گذاری در بخــش صنعتــی ایــن کشــور را منتشــر 

بــه دور از تولیــد بــرق بــا ســوخت گاز متنــوع کنــد و ظرفیــت انرژی هــای تجدیدپذیــر خــود را افزایــش دهــد. بــر ایــن مبنــا 

دولــت بــه طــور فزاینــده ای بــه دنبــال مشــارکت بخــش خصوصــی در طراحــی، ســاخت، تامیــن مالــی و بهــره بــرداری از 

.)2۰21 ,ITA( زیرســاخت ها و خدمــات بخــش عمومــی اســت

3. وضعیت تجارت عمان
عمــان در ســال 2۰2۰، ۳۴.9 میلیــارد دالر صــادرات و 28.۴ میلیــارد دالر واردات داشــته اســت. در حــوزه تجــارت 

خدمــات نیــز عمــان صــادرات 1.8 میلیــارد دالری و واردات 5.5 میلیــارد دالری را در ســال 2۰2۰ بــه ثبــت رســانده 

کاالهــای صادراتــی و وارداتــی ایــن  اســت )ITC, 2۰22(. وضعیــت تجــارت عمــان بــا 5 شــریک اصلــی و طبقه بنــدی 

کشــور در جــداول ذیــل مشــخص شــده اســت.

1-3. پنج شریک عمده در صادرات عمان

جدول 1: پنج شریک عمده در صادرات عمان )2020(

(واردکننده سهم )درصد(تجارت )میلیارد دالر

15.6۴۴.8چین

۳9هند

2.16.2کره جنوبی

1.85.2امارات متحده عربی

1.65.2عربستان سعودی

(ITC, 2022)
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2-3. پنج شریک عمده در واردات عمان

جدول 2: پنج شریک عمده در واردات عمان )2020(

(صادرکننده سهم )درصد(تجارت )میلیارد دالر

9.6۳۴.1امارات متحده عربی 

۳1۰.8چین

2.۳8.1هند

1.2۴.5ژاپن

1.1۳.9آمریکا

(ITC, 2022)

کاالهای صادراتی و وارداتی عمان   3-3. طبقه بندی 

کاالهای صادراتی و وارداتی عمان  )2018( جدول 3: طبقه بندی 

کاالها طبقه بندی 

وارداتصادرات

ارزش صادرات 
) )میلیون دالر

سهم محصول 
)درصد(

ارزش واردات 
) )میلیون دالر

سهم محصول 
)درصد(

21,77652.1۴2,1268.25مواد معدنی

5,9۳81۴.227,۰5۳27.۳7کاالهای واسطه ای

12,1۴629.۰89,۳۰2۳6.1۰کاالهای مصرفی

1,851۴.۴۳7,27528.2۳کاالهای سرمایه ای

(WITS, 2022)

کاالیی اصلی در تجارت عمان )2020( گروه  جدول 4: پنج 

وارداتصادرات

کاالیی (گروه  کاالییارزش )میلیارد دالر (گروه  ارزش )میلیارد دالر

هــای  روغــن  معدنــی،  هــای  ســوخت 
معدنــی و محصــوالت حاصــل از تقطیــر 

)27( آن هــا 
کتورهــای 2۳.1 ماشــین آالت، لــوازم مکانیکــی، را

۴.۴هســته ای، بویلرهــا )8۴(

و 2.7آهن و فوالد )72( ترامــوا  یــا  آهــن  راه  از  غیــر  نقلیــه  وســایل 
)87( آن هــا  جانبــی  لــوازم  و  ۳.۳قطعــات 
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وارداتصادرات

و 1.۴مواد شیمیایی آلی )29( الکتریکــی  تجهیــزات  و  آالت  ماشــین 
)85( آن هــا  2.9قطعــات 

1.۴مصنوعات از آهن یا فوالد )7۳(1.1کودها )۳1(

۰.9پالستیک و مصنوعات از آن )۳9(
معدنــی  روغن هــای  معدنــی،  ســوخت های 
و محصــوالت حاصــل از تقطیــر آن هــا؛ مــواد 

قیــری )27(
1.1

(ITC, 2022)

4. تجارت ایران و عمان
ــا و  ــش تحریم ه کاه ــد ارزش آن در دوره  ــان از رش ــا 1۴۰۰ نش ــال های 1۳95 ت ــی س ــان ط ــا عم ــور ب ــارت کش ــی تج بررس

توافــق بــا آمریــکا دارد؛ تحقــق رشــد ۳1 درصــدی صــادرات بــه عمــان در آن دوره )ســال 97( متاثــر از فضــای آزادتــر 

ــاره ارزش تجــارت هســتیم؛ ایــن  کاهــش دوب ــم شــاهد  ــا بازگشــت مجــدد تحری ــوده اســت؛ امــا پــس از آن، ب تجــارت ب

کــه متاثــر از فضــای همه گیــری می باشــد در بخــش صــادرات کشــور بســیار قابــل توجــه اســت و تــا ســال  کاهــش رشــد 

کــرد. 1۳98 ادامــه پیــدا 

1395 1396 1397 1398 1399 1400
ارزش صادرات 543/9 551/6 727/8 530 437/4 694/6

ارزش واردات 68/2 78/5 266/7 166/8 305/9 613/9

وزن صادرات 1,403/601,911/502,098/302,090/701,967/902,224/90

وزن واردات 15/5 27/4 116/6 111/7 700/6 1,087/90

0/00

500/00

1,000/00

1,500/00

2,000/00

2,500/00

0
100
200
300
400
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600
700
800
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 )2022 ,ITC( محاسبات محقق بر اساس داده های مرکز تجارت بین الملل

نمودار 3: روند رشد ارزش و وزن صادرات و واردات ایران در تجارت با عمان 1400-1395 
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کاهــش 17 درصــدی ارزش صــادرات، ارزش واردات 8۳ درصــد رشــد داشــته اســت؛  از ســال 1۳98 تــا 1۳99 بــا وجــود 

بــا عمــان  کــه در نمــودار مشــخص اســت رشــد قابــل توجهــی در تجــارت  تــا 1۴۰۰ نیــز همان طــور  از ســال 1۳99 

کاهــش  کــه عمدتــا بــه واســطه رونــق فعالیت هــای تولیــدی و تجــاری در پــی  )صــادرات و واردات( محقــق شــده اســت 

محدودیت هــای مرتبــط بــا همه گیــری می باشــد. 

1-4. نقش و جایگاه عمان در واردات ایران

کاالیی عمده )2020( گروه های  جدول 5: نقش و جایگاه عمان در واردات ایران به تفکیک 

واردات ایران از کل واردات  ایران
عمان

صادرات عمان به 
جهان

سهم ایران 
در جذب 
صادرات 

عمان

سهم عمان 
در تامین 
نیازهای 

وارداتی ایران
کاالیی (گروه  سهم )هزار دالر

()درصد( سهم )هزار دالر
()درصد( سهم )هزار دالر

)درصد(

ماشین آالت و وسایل 
مکانیکی؛ اجزاء و قطعات 

آن ها )کد 8۴(
5,9۰1,۰1۴1522,7285128,5۰۳۰17.69۰

۴,8۴۰,۳9712151,۳59۳5151,851۰99.7۳غالت )کد 1۰(

ماشین آالت و دستگاههای 
برقی و اجزاء و قطعات آن ها 

)کد 85(
5,572,2۴81۴8,6512286,9661۳۰

1,2۳8,565۳12,991۳11۰,2۳7۰121محصوالت دارویی )کد ۳۰(

وسائط نقلیه زمینی غیر از 
681,87121,551۰۴1,687۰۴۰نواقل روی خط )کد 87(

دانه ها و میوه های روغنی 
با مصارف صنعتی و دارویی 

)کد 12(
1,۴56,۰1۳۴۳۰,76۴7۳5,۳۰۰۰872

ماشین آالت و دستگاه های 
1,28۴,۴۳۳۳8,1792۴1,۳5۳۰2۰1اپتیک و عکاسی )کد 9۰(

1,519,78۳۴7,۰5921,۴۳۳,۴95۴۰۰مواد شیمیایی آلی )کد 29(

مواد پالستیکی و اشیاء 
ساخته شده از آن ها )کد 

)۳9
1,16۰,217۳9,66829۴۰,979۳11
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واردات ایران از کل واردات  ایران
عمان

صادرات عمان به 
جهان

سهم ایران 
در جذب 
صادرات 

عمان

سهم عمان 
در تامین 
نیازهای 

وارداتی ایران
کاالیی (گروه  سهم )هزار دالر

()درصد( سهم )هزار دالر
()درصد( سهم )هزار دالر

)درصد(

1,۳99,722۴25,9۳162,71۰,۰76812چدن، آهن و فوالد )کد 72(

کاالیی فوق گروه   25,۰5۴,26۳65278,8816۴5,88۰,۴۴71751مجموع 1۰ 

کاالیی گروه  های  1۳,75۰,۳15۳515۴,976۳628,9۳1,2878۳11سایر 

کاالها ۳8,8۰۴,5781۰۰۴۳۳,8571۰۰۳۴,811,7۳۴1۰۰11کل 

)2022 ,ITC( محاسبات محقق بر اساس داده های مرکز تجارت بین الملل

2-4. نقش و جایگاه عمان در صادرات ایران

کاالیی عمده )2020( گروه های  جدول 6: نقش و جایگاه عمان در صادرات ایران به تفکیک 

صادرات ایران به کل صادرات  ایران
عمان

واردات عمان از 
جهان

سهم ایران در 
تامین نیازهای 

عمان
سهم  عمان 

در  جذب 
صادرات ایران 

)درصد(
کاالیی (گروه  سهم )هزار دالر

()درصد( سهم )هزار دالر
()درصد( سهم )هزار دالر

)درصد(

سوخت ها و روغن های 
معدنی و محصوالت حاصل 

از آنها )کد 27(*
16,667,11۰۴1۰۰1,168,1۴1۴۰.۰۰۰

مواد پالستیکی و اشیاء 
ساخته شده از آن ها )کد 

)۳9
۴,657,72۴116,79628۴9,9۴۴۳۰.8۰

محصوالت شیمیایی آلی 
2,۳87,2۰161,1۰6۰7۰1,86۰2۰۰)کد 29(

۴,2۴7,1561۰1۴2,1۳۴۴6869,17۳۳16۳چدن، آهن و فوالد )کد 72(

کی )کد ۰8( 2,919,85572۴,۰۴78۳۰6,881181میوه های خورا

کستر  ، جوش و خا سنگ فلز
29۰,7851۰۰919,2۳۳۳۰۰)کد 26(
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صادرات ایران به کل صادرات  ایران
عمان

واردات عمان از 
جهان

سهم ایران در 
تامین نیازهای 

عمان
سهم  عمان 

در  جذب 
صادرات ایران 

)درصد(
کاالیی (گروه  سهم )هزار دالر

()درصد( سهم )هزار دالر
()درصد( سهم )هزار دالر

)درصد(

سبزیجات و نباتات ریشه ای 
9۴1,17622۳,592817۴,51111۴۳)کد ۰7(

722,9222۴۰,۰6۴1۳61,2۴۳۰656کودها )کد ۳1(

ک و سنگ  گوگرد، خا نمک، 
و گچ، آهک و سیمان )کد 

)25
512,261112,6۴2۴18۰,56۴172

مس و مصنوعات از مس 
876,19۳26,7172279,9۴5121)کد 7۴(

کاالیی فوق گروه   ۳۴,222,۳8۳8۳257,۰988۳5,511,۴951951مجموع 1۰ 

کاالیی گروه  های  6,818,8۳۴175۳,2981722,9۳1,77681۰1سایر 

کاالها ۴1,۰۴1,2171۰۰۳1۰,۳961۰۰28,۴۴۳,2711۰۰11کل 

)2022 ,ITC( محاسبات محقق بر اساس داده های مرکز تجارت بین الملل

کاالیــی عمــده  گــروه  کلــی تنهــا 19 درصــد از واردات عمــان مربــوط بــه 1۰  بــا توجــه بــه داده هــای جــدول فــوق، بــه طــور 

کاالیــی تعلــق دارد؛ دلیــل  گروه هــای  کشــور بــه ســایر  صادراتــی ایــران می باشــد و بخــش بزرگ تــری از واردات ایــن 

اصلــی ایــن مســئله در مشــابهت اقتصــاد دو کشــور در حــوزه فــروش انــرژی و محصــوالت مرتبــط بــا آن می باشــد. بــر 

کــه  ایــن اســاس و بــا توجــه بــه رقبــای اصلــی ایــران در صــادرات بــه ایــن کشــور نظیــر هنــد و چیــن، بــه نظــر می رســد 

توجــه بــه دو حــوزه صــادرات مجــدد و صــادرات خدمــات فنی-مهندســی از پتانســیل باالتــری بــرای تحقــق اهــداف 

اقتصــادی در توافقــات بــا عمــان برخــوردار باشــد. 
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3-4. وضعیت تجارت خدمات در عمان و فرصت های ایران

)2019 - جدول 7: واردات خدمات عمان )هزار دالر

12,093,070کل خدمات

۴,۳71,62۴حمل و نقل

۳,6۰۰,527حمل و نقل دریایی

771,۰97حمل و نقل هوایی

771,۰97حمل و نقل مسافرها

2,۳۰۴,291حمل و نقل بار

) 1,296,2۳6سایر حمل و نقل ها )به جز مسافر و بار

2,615,868سفر
کاری ۳76,۳29سفر 

2,2۳9,5۳9سفر شخصی

1,۰76,72۳خدمات بیمه و بازنشستگی

کامپیوتری و اطالعاتی 2۴1,87۳خدمات مخابراتی، 

۳,786,98۳سایر خدمات تجاری

(ITC, 2022)

کــه  ، مهم تریــن بخشــی  کیــد بــر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در داخــل کشــور بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه تا

می تــوان از آن در مســیر توســعه صــادرات خدمــات بهــره بــرد، حــوزه خدمات مخابراتــی، کامپیوتری و اطالعاتی باشــد؛ 

امــا ایــن بخــش نیــز در ســال 2۰19 تنهــا حــدود 2۴2 میلیــون دالر از واردات خدمــات عمــان را بــه خــود اختصــاص داده 

کــه ایــن بخــش بــرای کشــور ایجــاد می کنــد می بایســت بــا واقع بینــی بیشــتری  اســت و در شناســایی فرصت هایــی 

عمــل نمــود. 

4-4. پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با عمان در مقایسه با رقبا
طبــق داده هــای مرکــز تجــارت بین الملــل، کل پتانســیل صادراتــی ایــران در بــازار عمــان حــدود ۳76 میلیــون دالر 

بــرآورد شــده اســت.1 در حــال حاضــر پتانســیل صادراتــی محقــق نشــده ایــران بــه عمــان 2۰7 میلیــون دالر می باشــد. 

محصــوالت دارای بیشــترین پتانســیل صادراتــی از ایــران بــه عمــان عبارتنــد از شــمش آهــن و فــوالد غیــر آلیــاژی، 

1. شــایان ذکــر اســت در محاســبات مرکــز تجــارت بین الملــل، بــر اســاس فرمول هــای محاســبه پتانســیل صــادرات، بخشــی از صــادرات ایــران بــه کشــورهایی ماننــد عــراق، 
گمــرکات جهانــی،  لحــاظ نمی شــود؛ بــر ایــن اســاس نتایــج محاســبه  گــزارش آمــار واردات از ایــران بــه  کســتان و افغانســتان بــه دلیــل ضعــف کشــورهای مذکــور در  پا
کمتــر از حــد بــرآورد می شــود. اختــالف بیــن پتانســیل بــرآوردی صــادرات ایــران بــه عمــان در حــدود ۳76  پتانســیل صادراتــی ایــران بــه شــرکای تجــاری مختلــف معمــوال 
کــه پتانســیل  میلیــون دالر بــا آمــار عملکــرد صــادرات ایــران بــه عمــان )در ســال 1۴۰۰( معــادل 695 میلیــون دالر بــه همیــن علــت اســت. بنایرایــن ایــن انتظــار وجــود دارد 

صادراتــی ایــران بــه عمــان بیــش از رقــم بــرآورد شــده فــوق، باشــد. 



بررسی زمینه های همکاری18
 اقتصادی و تجاری میان ایران و عمان

محصــوالت نیمــه تمــام آهــن یــا فــوالد و محصــوالت آهنــی اســفنجی. عــالوه بــر این هــا، پرچم هــای ســرامیکی بــدون 

ــق  ــاوت مطل ــن تف ــابه، بزرگتری ــوارد مش ــی و م ــای مکعب ــواری، موزاییک ه ــی های دی کاش ــاق،  ــنگ فرش، اج ــاب، س لع

بیــن صــادرات بالقــوه و بالفعــل را از نظــر ارزش نشــان می دهــد و فضایــی بــرای تحقــق صــادرات بیشــتر از ســوی ایــران 

کــرده اســت.  بــه ارزش 11 میلیــون دالر را فراهــم 

کاال بــا بیشــترین پتانســیل صادراتــی محقــق نشــده بــه عمــان بــرای ایــران و مهم تریــن رقبــای  در جــدول ذیــل ده 

کاالهــا مشــخص شــوند. ایــران در ایــن 

کاال با بیشترین پتانسیل صادراتی محقق نشده برای ایران و رقبای فعلی در عمان )2021( جدول 8: ده 

عنوان و کد کاال
میزان 

صادرات 
فعلی ایران

پتانسیل محقق 
نشده ایران

مهم ترین 
رقبای ایران

میزان صادرات 
فعلی رقیب 

) )میلیون دالر

پتانسیل محقق 
نشده رقیب ایران 

) )میلیون دالر

69۰7 سنگ فرش های 
سرامیکی بدون لعاب، کاشی، 

موزاییک و موارد مشابه
11 میلیون دالر862 هزار دالر

5۳18هند

1919چین

۳.22۰ایتالیا

9.2 میلیون دالر11 هزار دالر۰۴۰۳1۰ ماست

-۳8عربستان

-9.7امارات

۳.71.8 هزار دالرآلمان

2.2 میلیون ۰8۰81۰ سیب تازه
7.5 میلیون دالردالر

1.21۰چین

1.8۳.8ایتالیا

1۳آمریکا

7.2 میلیون دالر92 هزار دالرنان، شیرینی 19۰59۰

2۴۴.5عربستان

-17امارات

55۳7.1 هزار دالرایتالیا

6.6 میلیون دالر59۰ هزار دالر۰7۰19۰ سیب زمینی تازه

5.61۰مصر

-6.۳هند

کستان -۴.9پا
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کاال عنوان و کد 
میزان 

صادرات 
فعلی ایران

پتانسیل محقق 
نشده ایران

مهم ترین 
رقبای ایران

میزان صادرات 
فعلی رقیب 

) )میلیون دالر

پتانسیل محقق 
نشده رقیب ایران 

) )میلیون دالر

6.6 میلیون دالر1۴6 هزار دالر19۰5۳1 بیسکویت شیرین

-1۳امارات

1.66.۳هند

1.7۴.6عربستان

۳9۰12۰ پلی اتیلن، وزن 
مخصوص <=۰.9۴، در اشکال 

اولیه
5.8 میلیون دالر8.2 هزار دالر

۴516امارات

258.۳عربستان

1.219قطر

۰8۰2Xb ۴.5 میلیون دالر65۴ هزار دالرپسته

5.81.۴امارات

-۴۰7 هزار دالرآمریکا

۳۳ هزار دالر۴۰ هزار دالرترکیه

17۰۴9۰ شیرینی های قندی 
کائو کا ۴.2 میلیون دالر2۴8 هزار دالربدون 

-9امارات

7۳82 هزار دالرهند

8۳21.۳ هزار دالرچین

۳.8 میلیون دالر22۴ هزار دالر۰8۰62۰ انگور خشک

-2.6امارات

1.۴1.۳ هزار دالرترکیه

-7۳9 هزار دالرهند

(ITC, 2022)

شــکل ذیــل نیــز 25 کاالیــی کــه ایــران در آن هــا از بیشــترین پتانســیل صادراتــی بــه عمــان برخــوردار اســت را بــه نمایــش 

گذاشــته اســت؛ در ایــن شــکل، بیشــترین میــزان پتانســیل صادراتــی )صرفنظــر از میــزان تحقــق فعلی آن( ترســیم شــده 

کــه ســطح پیچیدگــی  اســت. قطــره دایــره میــزان پتانســیل را نمایــش می دهــد و فاصلــه دایــره از مرکــز نشــان می دهــد 

ــای  ، ظرفیت ه ــر ــارت بهت ــه عب ــت. ب ــزان اس ــه می ــه چ ــی ب ــی نهای ــول مصرف ــه محص ــیدن ب ــا رس کاال ت ــه  ــزان فاصل و می

کــرد. بــه طــور مثــال،  صــادرات و ســطح ارزش افــزوده محصــوالت صادراتــی را می تــوان همزمــان در نمــودار مشــاهده 

کــه در ابتــدای ایــن لیســت قــرار دارد، ایــران از ۳5 میلیــون  کاالیــی 72۰61۰ شــمش آهــن و فــوالد غیــر آلیــاژی  کــد  در 

کثــر ارزش افــزوده بــه عمــان  ــا حدا کاال محصــول نهایــی مصرفــی ب دالر پتانســیل صادراتــی برخــوردار اســت، در ایــن 

صــادر می شــود. بــر ایــن اســاس، شــکل ذیــل بــر بیشــترین میــزان پتانســیل تمرکــز دارد.
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(ITC, 2022)

شکل 1: بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به عمان 2021

محصــوالت بــا بیشــترین پتانســیل صادراتــی از ایــران بــه عمــان عبارتنــد از شــمش آهن و فــوالد غیر آلیــاژی، محصوالت 

نیمــه تمــام آهــن یــا فــوالد و محصــوالت آهنــی اســفنجی. ایــران در عیــن حــال باالتریــن ظرفیــت عرضــه زعفــران را 

کــه از قوی تریــن  کاشــی، موزاییــک و مــوارد مشــابه محصولــی اســت  دارد. ســنگ فرش های ســرامیکی بــدون لعــاب، 

پتانســیل تقاضــا در عمــان برخــوردار اســت.

)72۰711(؛ ۳.  فــوالد  یــا  آهــن  تمــام  نیمــه  )72۰61۰(؛ 2. محصــوالت  آلیــاژی  فــوالد غیــر  و  آهــن  1. شــمش 

محصــوالت آهنــی اســفنجی )72۰۳9۰(؛ ۴. فرآورده هــای آهنــی بــه دســت آمــده از ســنگ آهــن )72۰۳1۰(؛ 

5. ســنگ فرش های ســرامیکی بــدون لعــاب و مــوارد مشــابه )69۰7(؛ 6. ســیب تــازه )۰8۰81۰(؛ 7. ماســت 

)۰۴۰۳1۰(؛ 8. محصــوالت نیمــه تمــام آهــن یــا فــوالد )72۰719(؛ 9. نــان شــیرینی )19۰59۰(؛ 1۰. ســیب زمینــی 

تــازه )۰7۰19۰(؛ 11. هندوانــه تــازه )۰8۰711(؛ 12. بیســکوییت شــیرین )19۰5۳1(؛ 1۳. زعفــران )۰91۰2۰(؛ 1۴. 

کائــو  پلــی اتیلــن، وزن مخصــوص <=۰،9۴ )۳9۰12۰(؛ 15. پســته )۰8۰2Xb(؛ 16. شــیرینی هــای قنــدی بــدون کا

کائویــی )18۰69۰(؛ 19. پیــاز و موســیر  کا )17۰۴9۰(؛ 17. انگــور خشــک )۰8۰62۰(؛ 18. شــکالت و ســایر مــواد 

تــازه )۰7۰۳1۰(؛ و 2۰. خرمــا، تــازه یــا خشــک )۰8۰۴1۰(.
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5. تبادل تجربیات ایران و عمان در حوزه های موثر بر تجارت
ــر مختصــری از  ــرار دارد، ذک ــه تبــادل تجربیــات دو کشــور در حــوزه تجــارت، مــورد توجــه طرفیــن ق ــه این ک ــا توجــه ب ب

ابزارهــای مــورد توجــه ایــران در مســیر دســتیابی بــه اهــداف سیاســت های کالن تجــاری در ایــن بخــش مــورد توجــه 

گرفتــه اســت؛ ایــن ابزارهــا شــامل مــوارد ذیــل می شــود: قــرار 

بهبود مستمر فضای کسب وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها؛	 

ــه تولیــد 	  ــه ویــژه در اقــالم وارداتــی( و اولویــت دادن ب کاالهــای اساســی )ب افزایــش تولیــد داخلــی نهــاده هــا و 

محصــوالت و خدمــات راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی تأمیــن کاالهــای وارداتــی باهــدف کاهــش وابســتگی 

بــه کشــورهای محــدود و خــاص؛

کاال(؛	  کیفی تولید )مواد اولیه و  کید بر افزایش کمی و  تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تا

ــای 	  کااله ــرف  ــج مص ــرف و تروی ــوی مص ــالح الگ ــی اص کل ــت های  ــرای سیاس ــر اج ــد ب کی ــا تأ ــرف ب ــت مص مدیری

کیفیــت و رقابــت پذیــری در تولیــد؛ ــرای ارتقــاء  ــا برنامــه ریــزی ب داخلــی همــراه ب

کاالهــا و خدمــات بــه تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارزآوری 	  حمایــت همــه جانبــه و هدفمنــد از صــادرات 

مثبــت از طریــق تســهیل مقــررات و گســترش مشــوق هــای الزم؛

؛	  گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های موردنیاز

تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛	 

برنامه ریــزی تولیــد ملــی متناســب بــا نیازهــای صادراتــی، شــکل دهــی بازارهــای جدیــد، و تنــوع بخشــی پیونــد 	 

هــای اقتصــادی بــا کشــورها بــه ویــژه بــا کشــورهای منطقــه؛

؛	  استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز

ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف؛	 

؛	  شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار

ــد در بخــش هــای 	  گــذاری، تولیــد و اشــتغال مول توجــه بیشــتر در پرداخــت یارانــه هــا بــه حمایــت از ســرمایه 

خصوصــی و تعاونــی؛

؛	  حمایت از تولید محصوالت با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور

گرفتــن از 	  تکمیــل زنجیــره تولیــد از مــواد خــام تــا محصــوالت نهایــی بــا رعایــت اصــل رقابــت پذیــری و فاصلــه 

خــام فروشــی در بــازه زمانــی معیــن؛

کــه عرضــه رقابتــی آن هــا بــا خالــص ارزآوری مثبــت یــا خالــص ارزبــری منفــی 	  حمایــت از تولیــد محصوالتــی 

همــراه باشــد؛
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کلــی 	  کامــل سیاســت هــای  افزایــش ســهم بخش هــای تعاونــی و خصوصــی در تولیــد ملــی از طریــق اجــرای 

اصــل ۴۴ و رعایــت انضبــاط مالــی و بودجــه ای دولــت؛

کاهــش 	  کاالهــا و خدمــات بــا اســتفاده از ســازوکار شــفاف ســازی و اطــالع رســانی و  کــردن نظــام توزیــع  کارآمــد 

کارآمــد؛ واســطه های غیــر ضــرور و نــا 

توسعه تشکل های تخصصی و افزایش نقش آن ها در تصمیم سازی ها؛	 

کاالهــا، شناســایی و تحصیــل بــازار 	  کیفیــت  ، بــا ارتقــا  کاال و خدمــات صنعتــی کشــور رشــد مســتمر صــادرات 

و حمایت هــای مؤثــر مالــی، سیاســی و مقرراتــی از صــادرات صنعتــی )موسســه مطالعــات و پژوهش هــای 

گــزارش پشــتیبان چهاردهــم  بازرگانــی, سیاســت های تنظیــم بــازار کشــور در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت؛ 

طــرح تدویــن ســند سیاســت های صنعتــی ایــران در افــق 1۴۰۴, 1۴۰۰(

6. فرصت های پیش روی ایران و عمان در قالب تشویق فعالیت های مشترک
1-6. فراهم شدن موقعیت صادرات مجدد از طریق عمان

کــم بــر صــادرات ایــران، بــه نظــر می رســد می تــوان از مــوارد ذیــل  بــا توجــه بــه تحریم هــای بانکــی و محدودیت هــای حا

در راســتای توســعه امکانــات صادراتــی کشــور برخوردار شــد:

1-1-6. برخورداری از موقعیت لجستیکی عمان 

کــه توســعه روابــط راهبــردی بــا عمــان بــرای کشــور مهیــا می کنــد، برخــورداری از موقعیــت  یکــی از مهم تریــن امکاناتــی 

لجســتیکی عمــان بــرای صــادرات مجــدد می باشــد. توســعه موافقتنامه هــای تجــارت آزاد میــان عمــان بــا کشــورهای 

کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می شــود، جریــان تجــارت را از طریــق ایــن کشــور افزایــش می دهــد و در نتیجــه  مختلــف 

نیــاز بــه یــک بخــش لجســتیک پیچیــده را در ایــن کشــور افزایــش می دهــد. ایــن کشــور طــی یــک دهــه گذشــته توســعه 

کلیــدی در  کار خــود قــرار داده اســت. برخــی از مهم تریــن پروژه هــای لجســتیکی  فرودگاهــی و بنــدری را در دســتور 

 : حــال توســعه در عمــان عبارتنــد از

کــه دارای پتانســیل تبدیــل شــدن بــه یــک مرکــز لجســتیک جهانــی  بنــدر دوکــم: بــا 21۰۰ متــر اســکله، عمــق آبــی 

کلیــدی منطقــه ویــژه اقتصــادی دوکــم اســت؛  می باشــد و بخــش 

کــه بــا موقعیتــی اســتراتژیک در اســتان جنوبــی بتینــه واقــع شــده و بــه عنــوان یــک »شــهر  شــهر لجســتیکی خزائــن: 

لجســتیکی در کالس جهانــی« در حــال تکمیــل شــدن می باشــد؛ 

کــه ســه بنــدر اصلــی ســلطنت عمــان را بــه مناطــق  کیلومتــری  ریــل عمــان: توســعه یــک شــبکه راه آهــن ملــی 21۴۴ 

صنعتــی و همچنیــن ســایر شــبکه هــای GCC متصــل می کــن ؛
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بنــدر صاللــه: افزایــش 5۰ درصــدی ظرفیــت بنــدر از 5 تــا 7.7 میلیــون واحــد معــادل بیســت فــوت )TEU( و تبدیــل 

آن بــه یکــی از بنــادر کلیــدی خاورمیانــه. ایــن بنــدر نقــش مهمــی در حفــظ جریــان منابــع حیاتــی پزشــکی و غذایــی بــه 

کاالهــا و خدمــات ضــروری بــرای افزایــش فعالیت هــای  عــالوه محصــوالت مهــم کشــاورزی، جریان،هــای انــرژی و ســایر 

کانتینــری در ســال 2۰2۰، در  تجــاری ایفــا می کنــد. بــر همیــن اســاس، بنــدر صاللــه بــر اســاس شــاخص عملکــرد بنــادر 

گرفــت؛ بیــن ۳51 بنــدر در سراســر جهــان در رتبــه ششــم قــرار 

کــه شــامل ترمینــال حمــل و  کاالی فــرودگاه بیــن المللــی مســقط: بخــش جدیــد فــرودگاه بین المللــی مســقط  دهکــده 

کــز ترانزیــت می باشــد )ســرایی, 1۳96(؛ نقــل هوایــی بــرای واردات، صــادرات، بازرســی و حمــل و نقــل پســتی و مرا

: ایــن بنــدر بــا تعهــد خــود بــه جامعــه تجــاری محلــی و بیــن المللــی و بــا هــدف تبدیــل شــدن بــه یــک مرکــز  بنــدر صحــار

لجســتیکی جهانــی متصــل بــه بازارهــای آســیایی، اروپایــی و آفریقایــی فعالیــت می کنــد. بندر صحار شــاهد رشــد ملموســی 

در عملیــات جابجایــی )۳۰ درصــد افزایــش در حمــل و نقــل عمومــی محمولــه( بــوده اســت و نقــش محــوری خــود را در 

کــرد؛ غنــی ســازی تولیــد ناخالــص داخلــی عمــان و حمایــت از برنامه هــای تنــوع اقتصــادی دولــت حفــظ خواهــد 

ــا تمــام برنامه هــای اقتصــادی و صنعتــی در بقیــه مناطــق عمــان  بنــدر دقــم: عملیات هــا در بنــدر دقــم مســتقیما ب

مرتبــط و مکمــل آن هــا اســت. ایــن بنــدر بــه افزایــش صــادرات و واردات مســتقیم کاالهــای مختلــف )نفــت، شــیمیایی، 

شــیالت( کمــک می کنــد و در حــال حاضــر شــاهد رشــد پایــدار در فعالیت هــای عملیاتــی اســت. طــی شــش مــاه اول 

، 79 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ســال 2۰21 عملکــرد بنــدر دقــم نســبت بــه ســال 2۰2۰، بــا ورود ۴66 شــناور

کانتینــر و 28.8 میلیــون تــن محمولــه عمومــی  بنــادر عمــان از ژانویــه تــا ژوئــن 2۰21 نزدیــک بــه 2.5 میلیــون 

کــه نســبت بــه عملکــرد آن در شــش مــاه اول ســال 2۰2۰ افزایــش 18 درصــدی را نشــان می دهنــد. بیــش  حمــل کردنــد 

.)2۰21 , Asyad( کردنــد از ۴،۴۰۰ کشــتی از بنــادر عمــان از ژانویــه تــا ژوئــن 2۰21 بازدیــد 

2-1-6. برخورداری از امکانات تجاری عمان ذیل قرارداها و مناطق آزاد تجاری این کشور 

، ســوئیس، بحریــن، لیبــی،  ، ایســلند، نــروژ کشــورهای ایــاالت متحــده آمریــکا، ســنگاپور در حــال حاضــر عمــان بــا 

، یمــن، لبنــان،  کویــت، قطــر کــش، ســوریه، عــراق، تونــس، اردن، فلســطین، امــارات متحــده عربــی،  ، مرا ســودان، مصــر

عربســتان ســعودی و لیختنشــتاین قــرارداد تجــارت آزاد را بــه امضــا رســانده اســت. کشــور عمــان در عیــن حــال دارای 

چندیــن منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی شــامل منطقــه آزاد صاللــه، منطقــه آزاد صحــار و منطقــه آزاد دقــم می باشــد؛ 

کنــار ایــن مناطــق آزاد، منطقــه آزاد المزیونــه )در مــدز یمــن( و منطقــه آزاد مســندم نیــز از گذشــته فعــال بوده انــد.  در 

بــا توجــه بــه امکانــات تجــاری فــوق، می تــوان بــا اســتفاده از قوانیــن مبــدا عمانــی و ایجــاد ارزش افــزوه ۳۰ درصــدی 

در کاال، از فرصت هایــی کــه قراردادهــای تجــاری و مناطــق آزاد عمــان فراهــم کــرده اســت برخــوردار شــد. در واقــع کشــور 

کنــار  عمــان بــه دلیــل بهره منــدی از یــک موقعیــت اســتراتژیک نســبت بــه بازارهــای خاورمیانــه، شــرق آفریقــا و هنــد در 
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کارگــزاری قــوی بــا بانک هــای جهــان، فرصت هــای مناســبی را بــرای مرتفــع نمــودن محدودیت هــای  روابــط بانکــی و 

تحریمــی از یــک ســو و توســعه روابــط تجــاری کشــور از ســویی دیگــر در اختیــار ایــران قــرار می دهــد. 

3-1-6. امــکان کاهــش محدودیت هــای تحریمــی بــه واســطه ســرمایه گذاری و ثبــت شــرکت در عمــان بــا شــرایط مطلوب

فراهــم بــودن امــکان ثبــت شــرکت در عمــان ایــن امــکان را بــرای ایــران بــه وجــود آورده اســت تــا بــا افزایــش امــکان 

کاهــش دهــد.  کشــور را  ، اثــرات محدود کننــده تحریــم بــر تجــارت  مبــادالت تجــاری در پوشــش های حقوقــی دیگــر

کلیــه  براســاس قانــون جدیــد ســرمایه گذاری خارجــی عمــان، از ابتــدای ژانویــه 2۰2۰ ثبــت شــرکت در ســرزمین اصلــی و 

مناطــق آزاد عمــان بــا صــد درصــد ســهام داری خارجــی، بــدون نیــاز بــه حداقــل ســرمایه ثبتــی امــکان پذیــر شــده اســت.  

ــرای  مهم تریــن مزیــت ثبــت شــرکت در عمــان در قالــب ســرمایه گذاری خارجــی، کســب حــق مالکیــت صــد در صــد ب

کنــار مــوارد ذیــل می باشــد: ســرمایه گذار خارجــی، در 

کار عمانــی )میــزان 	  معافیــت از مالیــات تــا 25 ســال در صــورت رعایــت ضوابــط مربــوط بــه جــذب نیــروی 

مالیــات در عمــان 15 درصــد می باشــد(؛

کاال صفر درصد	  عوارض ورودی 

وجــود پنجــره واحــد OSS )پنجــره واحــد بــرای پذیــرش و کســب تمامــی مجوزهــا و لــزوم حداقلــی مراجعــه بــه 	 

مراجــع دولتــی(

عدم نیاز به سرمایه اولیه در زمان ثبت	 

کار بایــد اتبــاع 	  لــزوم ســطح اشــتغال 1۰ تــا 15 درصــدی اتبــاع عمانــی )در ســرزمین اصلــی ۳۰ درصــد نیــروی 

عمانــی باشــند( )اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان, 1۳99(.

غ از امــکان ســرمایه گذاری در عمــان در قالــب شــرکتی بــا مالکیــت صــد در صــد ایرانــی، ثبــت شــرکت های عمانــی  فــار

کاهــش دهــد و ذیــل ایــن شــرکت ها فرصــت  کــه محدودیت هــای تحریمــی را  ایــن امــکان را بــرای ایــران مهیــا می کنــد 

مــراودات تجــاری را بــرای کشــور مهیــا نمایــد.  

2-6. دسترسی ارتباطی بسیارمناسب بندر چابهار به بازار آسیای مرکزی
عمــان می توانــد از ظرفیــت بســیار مناســب بنــدر چابهــار بــه عنــوان نقطــه اتصــال بــه بازارهــای آســیای مرکزی اســتفاده 

کــه  نمایــد و محصــوالت خــود و نیــز محصــوالت صــادرات مجــدد خــود را از ایــن طریــق در بازارهــای آســیای مرکــزی 

بهتریــن دسترســی را از طریــق ایــران و ســواحل چابهــار دارنــد، بــه دســت مشــتریان خــود برســاند. ایــن وابســتگی 
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متقابــل اقتصــادی حلقــه ای از ارتباطــات تجــاری از شــرق آفریقــا و یمــن تــا عمــان و ایــران و آســیای مرکــزی را شــامل 

گردیــد و عاملــی بــرای توســعه پایــدار دو کشــور خواهــد بــود. خواهــد 

3-6. موقعیت ویژه عمان و ایران در صنایع شیالت
کــه گســترش صنایــع  کــه جالــب توجــه اینجاســت  عمــان و ایــران دارای شــرایط منحصــر بــه فــردی در صنایــع شــیالت هســتند 

، در  شــیالت در دو کشــور بــا غفلــت روبــرو شــده اســت. ایــران عــالوه بــر تــوان بــاالی تولیــد ماهی هــای دریاچه ای در شــمال کشــور

جنــوب نیــز همچــون عمــان می توانــد از موقعیــت خلیــج فــارس و دریــای عمــان و اقیانــوس هنــد جهــت ماهیگیــری اســتفاده 

نمایــد. عمــان در ســال 2۰15 مبلغــی بالــغ بــر 11۰ میلیــون دالر از بانــک جهانــی جهــت تقویــت نــاوگان ماهیگیــری و نوســازی 

کــرده اســت. همــکاری دو کشــور در ایــن زمینــه نیــز می توانــد باعــث تشــکیل یــک  اســکله های ماهیگیــری خــود وام دریافــت 

کارتــل صنعــت ماهــی قدرتمنــد در ســطح منطقــه ای و جهانــی شــود و زمینــه اشــتغال بزرگــی بــرای هــردو کشــور بــه خصــوص 

بخــش جنوبــی ایــران فراهــم نمایــد و بــه صنعتــی شــدن ایــن منطقــه کمــک شــایانی نمایــد )مختــاری & آدمــی, 1۳96(.

7. زمینه های همکاری آموزشی و علمی میان ایران و عمان
کــه در حوزه هــای مرتبــط بــا تجــارت فعــال هســتند، فعالیت هــای  کــز آموزشــی متعــدد در ایــران  بــا توجــه بــه وجــود مرا

مشــترک بــا عمــان در ایــن زمینــه می توانــد فرصت هــای قابــل توجهــی را در مســیر ایجــاد زیرســاخت بــرای همکاری هــای 

راهبــردی دو کشــور مهیــا نمایــد. بــر ایــن اســاس می تــوان مــوارد ذیــل را در قالــب اقدامــات عملــی در این حوزه برشــمارد:

1. همــکاری میــان مرکــز آمــوزش بازرگانــی موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی بــا بخش هــای علمــی و 

تجــاری عمــان در چارچوب هــای ذیــل:

تقویت ارتباطات و همکاری های استراتژیک با بازیگران عرصه آموزش؛	 

تقویت و توانمندسازی شبکه نمایندگی ها و همکاران استراتژیک؛	 

؛ 	  کار توسعه بازار و فضای کسب و 

توسعه کمی و کیفی محصوالت و خدمات؛	 

ــدت و 	  ــاه م کوت ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــازمانی برگ ــول س ــا و تح ــود فراینده ــق بهب ــز از طری ــازی مرک چابک س

؛  کار بلنــد مــدت مرتبــط بــا حــوزه کســب و 

طراحی و اجرای دوره های آموزشی اختصاصی در سازمان ها؛	 

آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی؛ 	 

کارگاه ها و سمینارهای آموزشی؛	  برگزاری 

 مشاوره و برنامه ریزی طراحی محصوالت آموزشی )مرکز آموزش بازرگانی, 1۴۰1(.



بررسی زمینه های همکاری26
 اقتصادی و تجاری میان ایران و عمان

بــا  ایــران  کشــاورزی  و  معــادن  بازرگانــی، صنایــع،  اتــاق  پژوهشــی  و  آموزشــی  میــان موسســه  2. همــکاری 

ذیــل: چارچوب هــای  در  عمــان  تجــاری  و  علمــی  بخش هــای 

؛	  آشنایی با مباحث و قوانین گمرکی دو کشور

کاربردی؛	  معرفی و تشریح قوانین و مقررات بازرگانی 

آشــنایی بــا مقــررات صــادرات و واردات دو کشــور بــا رویکــرد تدویــن اســتراتژی های تجــاری )موسســه آموزشــی 	 

و پژوهشــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن , 1۴۰1(.

جمع بندی
، کشــور ایــران در ســه عرصــه مهــم دور زدن تحریم هــا، صــادرات مجــدد و رفــع  در قالــب جمع بنــدی و بــه اختصــار

کاســتی ظرفیت هــای لجســتیکی منــوط بــه یــک پیش شــرط مهــم رعایــت مالحظــات ژئوپولیتیــک، بــا عمــان ظــرف 

ــا ۴۰۰ میلیــون دالر پتانســیل صادراتــی دارد.  کوتــاه مــدت ت یــک بــازه زمانــی 

ــران و عمــان وزن بیشــتری داشــته، 	  کنــون در روابــط ای ــا  ــاط اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی آن چــه ت در ســاحت روب

همــکاری در ابعــاد سیاســی- امنیتــی بــوده و رونــد متغیرهــای اقتصــادی بــه ویــژه در حــوزه تجــارت نشــان می دهــد 

ســطح همکاری هــا در ایــن زمینــه فاصلــه زیــادی تــا وضــع مطلــوب دارد. دســتاور مهــم ایــن گــزارش آن اســت کــه بــرای 

توســعه ایــن روابــط ضــروری اســت سیاســتگذار در مســیر برقــراری روابــط راهبــردی و دامنــه دار اقتصــادی بــا عمــان، 

ــر تنــش  کلیــدی سیاســت خارجــی ایــن کشــور در قالــب دوری از هرگونــه برخــورد ژئوپلیتیــک و مبتنــی ب گرایــش  بــه 

ــر ایــن  ــه در غی ک ــی، توجــه جــدی داشــته باشــد؛ چرا ــه خصــوص قدرت هــای منطقــه ای و جهان ــا ســایر کشــورها ب ب

صــورت، رویکــرد اقتصــادی- تجــاری و برنامه هــای مبتنــی بــر آن در قبــال عمــان، وارد مرحلــه عملیاتــی نخواهــد شــد. 

بــا رعایــت ایــن مالحظــه مهــم و در صورتــی کــه شــرط الزم پیش گفتــه مــورد توجــه قــرار گیــرد، فضــای امــن و رو بــه رشــد 

اقتصــادی عمــان می توانــد فرصت هــای قابــل توجــه ای را بــرای بخــش تجــارت کشــور بــه ارمغــان آورد. 

کمــک بــه تســهیل تجــارت خارجــی در شــرایط 	  کشــور عمــان بــرای  مبحــث دوم اســتفاده از ظرفیت هــای 

ــر ثبــت شــرکت و توســعه صــادرات ذیــل مناطــق آزاد در عمــان، می توانــد  تحریــم اســت. فرصت هایــی نظی

کــه  گرفتــه نشــان می دهــد  کاهــش دهــد. همچنیــن برآوردهــای صــورت  محدودیت هــای تحریمــی ایــران را 

عمــان می تــوان مرکــزی بــرای صــادرات مجــدد محصــوالت صادراتــی ایــران باشــد 

کــه عمومــا محصــوالت بــا ارزش افــزوده 	  ایــران نزدیــک بــه ۴۰۰ میلیــون دالر پتانســیل صادراتــی بــه عمــان دارد 

کشــور ذیــل امکانــات قراردادهــای تجــارت آزاد عمــان تــا 30  بــاال هســتند. صــادرات مجــدد تولیــدات 

ــد.  ــاد می کن ــی ایج ــوالت ایران ــن محص ــرای ای ــد ارزش ب درص
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توســعه صــادرات ایــران در حــال حاضــر بــه واســطه کمبــود امکانــات لجســتیکی بــا محدودیت هــای قابــل 	 

توجهــی مواجــه اســت؛ توســعه روابــط بــا عمــان در حوزه هــای لجســتیکی، عــالوه بــر این کــه امــکان برخــورداری 

از ایــن امکانــات را بــرای توســعه صــادرات ایــران مهیــا می نمایــد، موجبــات ایجــاد تنــوع در شــرکای ایــران در 

ــود  ــدم وج ــاص و ع ــه خ ــک زمین ــوری در ی ــر کش ــه ه ــترده ب ــتگی گس ــع وابس ــود؛ در واق ــز می ش ــه نی ــن زمین ای

کــه می تــوان آن را خطــری امنیتــی تفســیر  شــریک و فرصــت جایگزیــن، کشــور را در موقعیتــی قــرار می دهــد 

نمــود؛ بــر ایــن اســاس برخــورداری از خدمــات لجســتیکی عمــان، وابســتگی گســترده ایــران بــه امکانــات 

کــرد.  لجســتیکی کشــوری هماننــد امــارات را تعدیــل خواهــد 
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