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مسعود فاتح ،مديـر مسوول
fateh@iranoman.com

در شرايط فعلي کشور عزيزمان ايران که برخي صنايع و فعاليتهاي اقتصادي تحت
تاثير تحريمهاي بين المللي قرار گرفته و ارزش نرخ ريال رو به کاهش است ،رونق صنعت
گردشگري و جذب توريستهاي خارجي ميتواند از يک سو شرايطي براي بهرهبرداري
از ظرفيتهاي توريستي کشورمان را فراهم نموده و از سوي ديگر ارز آوري مناسبي براي
ایران به همراه داشته باشد.
صنعت گردشگري از جمله صنايع رو به توسعه در کشورمان ميباشد؛ چراکه به نوشته
روزنامه واشنگتن پست ،ميزان رشد صنعت گردشگري در ايران طي سالهاي اخير از
ميانگين جهاني نيز باالتر بوده است .در فاصله سالهاي  2004تا  2010ميانگين رشد
تعداد جهانگرداني که به کش��ورهاي خارجي س��فر کردهاند در سطح جهان حدود 3.2
درصد بوده اس��ت ،اما آمارهاي موجود در ايران نش��ان ميدهد که در همين دوره سفر
خارجيان به ايران حدود  12.7درصد افزايش يافته است.
واشنگتن پست ميافزايد که بر اساس آمارهاي موجود در ايران تعداد خارجيهايي که
در سال گذشته به ايران سفر کردهاند حدود سه ميليون نفر و سهم صنعت گردشگري در
اقتصاد ايران حدود دو ميليارد دالر بوده است .اين مبلغ براي اقتصاد ايران که تحت تاثير
محدوديتهاي تجاري به شدت محتاج ارزهاي خارجي است نقش مهمي ايفا ميکند.
در همين حال حضور گردشگران مسلمان از سراسر دنيا که بعضا با هدف زيارت اماکن
مقدس به ايران سفر ميکنند بسيار قابل توجه است .بر اساس آمارهاي مستند ،از حدود
سه ميليون نفري که در سال گذشته به ايران سفر کردهاند ،فقط بيست هزار نفر با هدفي
غير از زيارت اماکن مقدس وارد ايران شدهاند.
به اس��تناد تحقيقات مرکز تخصصي مس��افرتي اس�لامي در س��نگاپور ،هزينههاي
گردش��گران مسلمان با سرعتي بيش ار نرخ رش��د جهاني صنعت گردشگري در حال
افزايش بوده و انتظار ميرود تا سال  2020به  192بيليون دالر در سال افزايش يابد .در
همين حال کشورهاي بحرين ،کويت ،عمان ،قطر ،عربستان سعوي و امارات به تنهايي
حدود  37درصد هزينههايي را که گردشگران مسلمانان در سال  2011خرج کردند را
به خود اختصاص دادهاند؛ هرچند اين کشورها تنها سه درصد از جمعيت مسلمانان جهان
را در خود جاي داده اند.
پس توجه به بازار هدفي همچون عمان ميتواند زمينهي رشد هر چه بيشتر صنعت
گردش��گري در کش��ورمان را فراهم کند .در نهايت ديگر بار تاکيد ميش��ود که سهم
گردشگران عماني که براي زيارت اماکن مقدس مذهبي و درمان بيماريهاي مختلف
به ايران س��فر ميکنند قابل توجه و رو به رش��د است که اميد است همراه با توسعهي
همکاريهاي دو کش��ور در زمينههاي مختلف سياسي ،اقتصادي و تجاري ،زمينههاي
حضور هر چه بيشتر گردشگران عماني در ايران نيز فراهم شود.

ماهنامهايرانيان
متعلقبههمهايرانيان

مونا ارشادي فر ،سردبير

ershadifar@iranoman.com
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خداي منان را شاکريم که انتشار نخستين ماهنامه فارسي زبان در کشور عمان نه
تنها مورد اس��تقبال و توجه ايرانيهاي مقيم ،که مورد توجه عمانيهاي عالقه مند به
زبان فارس��ي نيز واقع ش��د .تيراژ  5000نسخهاي ماهنامه در کوتاه زمان نه تنها ميان
ايرانيان مقيم در عمان توزيع که در ميان ايرانيان س��اير کش��ورهاي عربي نيز دست
بدست شد.
در اين ميان فرصتي دست داد تا با مقامات عالي رتبه عمان به گفتگو بنشينيم و در
خصوص توسعه روابط طرفين در قالب بستههاي فرهنگي و گردشگري که اين ماهنامه
از آن جمله اس��ت به بحث و تبادل نظر بپردازيم .نظر به اس��تقبال و پيشنهاد مقامات
عماني ،در دومين شمارهي ماهنامهي ايرانيان صفحات انگليسي را به آن افزوديم و در
ادامه مسير تالش داريم تا با افزايش تيراژ و غناي محتوي ،مخاطبانمان را افزايش و آنان
را در درازاي مسير با ماهنامه همراه کنيم.
اميد است همگام با توسعه روابط بين دو کشور ،همکاريهاي اينچنيني بتوانند گامي
موثر در راستاي تبادالت فرهنگي – گردشگري بين طرفين باشد .در اين مسير نه تنها
خود را بي نياز از انتقادات نمي دانيم که آن را سازنده و راهگشا مي دانيم .در اين گذر
دست همکاري همه ايرانيان مخصوصا آنان که سالها در کشور عمان زندگي کرده اند
و آنان که به تازگي در اين کشور گام نهاده و يا براي حضور در اين کشور برنامه ريزي
مي کنند را به گرمي مي فشاريم.
دس��ت اندرکاران ماهنامه ايرانيان پذيراي نقطه نظرات و پيش��نهادات سازنده همه
شما خوانندگان عزيز ميباشند و اين نشريه را محملي براي مانوس شدن همه ايرانيان
س��کني يافته در عمان مي دانند تا با حضور خود ،از يک س��و باعث دلگرمي متوليان
حرکتهاي اينچنيني شده و از سوي ديگر زمينه انسجام هرچه بيشتر ايرانيان دراين
کشور را فراهم کنند.
پس ما را در اين مس��ير همراهي نموده و اين نش��ريه را متعلق به خود و زمينه ساز
ارتقاي جامعه کوچک ايراني در کشور عمان بدانيد.
موفق و پيروز باشيد.
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استقبالمقاماتعاليرتبهعمان

ازاولينشمـارهمـاهنامهايـرانيـان
مقامات عالي رتبهي سلطنت عمان با ابراز خشنودي از انتشار نشريهي ايرانيان  -نخستين ماهنامهي فارسي زبان
در کشور عمان  -بر افزايش تعامالت رسانهاي بين دو کشور تاکيد کردند.
به گزارش خبرنگار پايگاه ايران عمان ،همزمان با مراسم افتتاحي هي رسمي هواپيمايي "عمان اير" در ايران که با
حضور تني چند از مقامات عالي رتبهي کشور عمان ،سفير عمان در ايران ،همچنين مديران ارشد هواپيمايي "عمان
اير" ،تني چند از سفراي کشورهاي اسالمي در ايران و تني چند از مقامات رسمي کشورمان در هتل پارسيان استقالل
برگزار ش��د ،اولين ش��مارهي ماهنام هي ايرانيان در بين حاضران توزيع و با استقبال گرم ايرانيان حاضر در مراسم و
مقامات عماني رو به رو شد.
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" سالم بن ناصر االسماعيلي"
مديرعامل مرکز سرمايه گذاري و صادرات عمان
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"يحيي بن عبداهلل العريمي"
سفير عمان در ايران

"محمدبنمبارکالشکيلي"
مديرکلبـازاريابيعمانايـر

"آسامهبنکريم الحرمي"
مدير روابط عمومي و رسانه هاي عمان اير
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"ذوالفقار الزدجالي" مدير اجرايي نمايندگي فروش عمان اير در ايران

سيبويهسفيرجديدايراندرعمان
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با پايان دوره مسووليت حسين نوش آبادي در عمان ،علي
اکبر سيبويه به عنوان سفير جديد ايران عازم مسقط شد.
"س��يبويه" فرزن��د آيت اهلل ميرزا احمد س��يبويه از
علماي سرشناس و بنام روزگار ماست .وي از ديپلمات
هاي باس��ابقه کشورمان اس��ت ،که پيش از اين رئيس
اداره ترجمه وزارت خارجه و کاردار جمهوري اس�لامي
ايران در تونس بوده است.
وي ک��ه متولد کربالي معال و مس��لط به زبان عربي
اس��ت بيش از  ۲۸سال است که در وزارت امور خارجه
در سمت هاي مختلف ،مشغول به فعاليت بوده است.
س��يبويه ،داراي مدرک کارشناسي ارشد از دانشگاه
“زيتون��ه” تون��س و م��درک دکتراي علوم اس�لامي با

گرايش مديريت اسالمي است.
به گزارش پايگاه ايران عمان ،در پايان ماموريت نوش
آبادي در عمان ،مراسم باشکوهي از سوي ايرانيان مقيم
مس��قط براي خداحافظي سفير کش��ورمان در سفارت
ايران در عمان برگزار شد.
در اي��ن مراس��م ،نوش آب��ادي از هموطن��ان ايراني
خواست با حفظ وحدت و همدلي و فعاليتهاي شبانه
روزي به پيش��رفت ،اس��تقالل و اعت�لاي نظام مقدس
جمهوري اس�لامي ايران کمک کنند تا به حول و قوه
الهي از گردنه ها و موانعي که دشمنان اسالم و انقالب
براي جلوگيري از رش��د و پيش��رفت ملت بزرگ ايران
بوجود آوردهاند عبور کنيم.
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سلطان قابوس روابط بين ايران و عمان را تاريخي،
قديمي و مهم دانس��ت و ادام��ه همکاريها را تامين
کننده منافع دو کشور برشمرد.
به گزارش خبرنگار پايگاه ايران عمان ،پادشاه عمان
در ديدار خداحافظي س��فير پيشين ايران در عمان ،با
تشکر و قدرداني از تالشهاي خوب و زحمات چندين
س��اله س��فير کش��ورمان و آرزوي موفقيت براي وي
در مأموريته��اي آتي ،از عزم جدي س��لطنت عمان
براي توس��عه مناس��بات با جمهوري اس�لامي ايران
س��خن گفت و استفاده از طرفيتهاي موجود را براي
گسترش روابط دو جانبه مورد تأکيد قرار داد.
حسين نوشآبادي ،سفير ايران در عمان نيز با تشکر
از ميهم��ان نوازي خوب دول��ت و ملت عمان ،از نقش
مؤثر سلطنت عمان و مواضع منصفانه و معتدالنه اين
کش��ور در برخورد با مس��ائل منطقهيي و بينالمللي
قدرداني کرد.
او با اش��اره به روابط ديرين��ه تاريخي و پيوندهاي

مشترک ديني و اس�لامي و عنصر همسايگي ،توسعه
مناس��بات و گس��ترش روابط موجود را مرهون اراده
و ع��زم رهبران و مقامات عاليه دو کش��ور دانس��ت و
ب��ر اهميت همکاريهاي س��لطنت عمان و جمهوري
اس�لامي اي��ران در حوزهه��اي اقتص��ادي و تج��اري
تاکيد کرد.
سفير ايران در مسقط با بيان مهمترين دستاوردهاي
همکاريه��اي دوجانب��ه و منطقهيي ميان دو کش��ور
دوس��ت و برادر عمان و ايران ،استفاده از ظرفيتهاي
بالقوه دو کشور و بهره برداري از توانمنديهاي موجود
در توسعه مناسبات را مورد تأکيد قرار داد.
نوشآبادي نقش کش��ورهاي اسالمي را در برخورد
با مش��کالت جهاني و برخ��ي رفتارهاي غيرمنطقي و
نامعق��ول نظام س��لطه و تهاجم فرهنگ��ي غرب عليه
اس�لام را مهم دانست و انس��جام و وحدت ملتهاي
اس�لامي در برابر دسيس��ههاي دش��منان مشترک را
ضروري برشمرد.
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سلطانقابوس:
عمانبرايتوسعهمناسباتباايرانعزمجديدارد

ديدار دست اندرکاران ماهنامه ايرانيان
با مقامات عالي رتبه وزارت گردشگري عمان
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دست اندرکاران ماهنامه ايرانيان در ديدار با مقامات عالي رتبه وزارت گردشگردي
س��لطنت عمان به تشريح برنامه ها و سياست هاي کاري تيم اجرايي اين ماهنامه
در کشور عمان پرداختند.
در اين ديدار "علي بن خميس الخابوري" مديرعامل مرکز توس��عه گردش��گري
وزارت گردشگري عمان و "صالح الخيفي" مديرگردشگري داخلي وزارت گردشگري
عمان حضور داشتند.
در ای��ن مالق��ات "علي بن خميس الخابوري" ضمن ابراز خرس��ندي از انتش��ار
نخس��تين ماهنامه فارسي زبان در کش��ور عمان ،اقدامات اينچنيني را زمينه ساز
توسعه همکاري هاي دو کشور مخصوصا در حوزه گردشگري دانست.
وي در ادامه با تاکيد بر ضرورت وجودي نش��ريه فارس��ي زبان در کش��ور عمان،
گفت :حرکتهاي رس��انهاي در اين مقطع که مناس��بات و تبادالت گردشگري دو
کشور رو به افزايش است ميتواند گامي موثر در زمينهي بهره مندي عموم مردم از
منافع گردشگري تلقي شود و هدايتگر گردشگران در مسير صحيح باشد.
"علي بن خميس الخابوري" خطاب به دست اندرکاران ماهنامه ايرانيان ،پيشنهاد
کرد :در ش��ماره هاي آتي بخش انگليس��ي را نيز به ماهنام��ه اضافه کنيد تا عالوه
بر جذب مخاطبان غيرفارس��ي زبان ،زمينه حضور اين نش��ريه در نمايش��گاه هاي
گردشگري عمان نيز فراهم شود.

سلطانقابوسبنسعيددريکنگاه

منبع :سايت وزارت اطالعات عمان
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سلطان قابوس بن سعيد پادشاه کشور عمان در  18نوامبر  1940در شهر صالله استان
ظفار به دنيا آمد .او تنها پسر سلطان سعيد بن تيمور و هشتمين نسل از خاندان سلطنتي
البوسعيدي است که از سال  1744توسط امام احمد بن سعيد بنانهاده شده است.
س��لطان قابوس تحصيالت ابتدايي و متوس��طه خود را در صالله گذراند و در سن 16
سالگي توسط پدرش براي ادامه تحصيل به مدرسه اي خصوصي در انگليس فرستاده شد.
قابوس در سن  20سالگي در شهر سندهرست وارد دانشکده سلطنتي ارتش شد و بعد از
اتمام دوره تحصيلش در اين دانشکده به مدت يک سال به نيروهاي پياده نظام عملياتي
ارتش انگليس در آلمان پيوس��ت .وي بعد از اتمام دوره ي نظامي ،به کس��ب دانش در
واحدهاي درسي مرتبط با رشتههاي حکومتي در انگليس پرداخت.
سلطان قابوس بعد از يک دوره سفر به دور دنيا به صالله بازگشت؛ تا به مطالعه اسالم و
تاريخ کشورش بپردازد .وي بعد از کودتاي  23ژوئيه  1970صالله را ترک و به مسقط رفت.
در مسقط بود که سلطان قابوس با به دست گرفتن پادشاهي و سلطنت عمان اعالم کرد که
ديگر کشورش به نام "مسقط و عمان" خوانده نخواهد شد ،بلکه به صورت يکپارچه به نام
کشور سلطنت عمان ناميده ميشود.
امروزه عمان به عنوان يکي از بهترين ارائه دهندگان خدمات سالمتي ،بهترين شبکه
راهي و جاده اي و کشوري با بيشترين موسسات تحصيلي براي دختران و پسران از رشته
هاي پرستاري تا مدارک باالي دانشگاهي شناخته مي شود.
به گفته سلطان قابوس  " :من براي عمان کار مي کنم – کشور و مردمش ...براي من
جاي خوشبختي است که مي بينم کشورم و مردمم در شرايطي هستند که من از روز اولي
که حکومت را به دست گرفتم ،تصور کردم"...
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اطالعـاتعموميدربـارهعمان
نام رسمي :سلطنت عمان
نام سابق :مجان
حکومت :پادشاهي (سلطان قابوس)
مساحت 309500:كيلومتر مربع
جمعي�ت 3,090,150 :نفر (بر اس��اس آمار ژوئيه 2012
ميالدي)
ـ جمعيت مهاجران 577,293 :نفر
پايتخت :مسقط
زبان رسمي :عربي
ساير زبانها :انگليسي ،بلوچي ،اردو
دين :اسالم
تركيب قومي :عربها  %76.3و مابقي اعم از اقوام بلوچ،
هندي ،پاكستاني ،سريالنكايي و بنگالدشي)%23,7
ساعت رسمي نسبت به گرينويچGMT + 4 :
تعطيالت رسمي :عيد قربان ،سال نو هجري قمري ،ميالد
پيامبر اكرم (ص) ،شب معراج ،روز ملي ،عيد فطر
روز ملي 18 :نوامبر
سال استقالل 1650:ميالدي (با بيرون راندن پرتغاليها)
تقسيمـاتكشــوري:شـــامـــل 9اسـتـــان(مسـقط،

ظفار ،مسندم و البريمي ،باطنه ،ظاهره ،داخلي ،شرقيه و
الوسطي)
تعداد واليتها61 :
تعداد واليتهاي اس�تان مس�قط 6 :واليت (مسقط،
سيب ،مطرح ،بوشر ،عامرات و قريات)
شهرهاي مهم :صالله ،صحار ،نزوي ،صور و رستاق
کشورهاي همسايه :امارات ،عربستان سعودي و يمن
واحد پول :ريال عماني
اجزاي پول :بيسه (هر ريال عماني برابر با  1000بيسه است)
ن�رخ تبديل ريال به دالر :هر يک ريال عماني برابر با
 2.6دالر آمريكاست
كد تلفن كشور00968 :
پسوند اينترنتي دامنه سايتها.om :

وضعيـتسرزمينيعمان

مردها نيز به همراه پوش��يدن دشداشههاي سفيد و تميز
كاله مخصوص به سر ميگذارند كه نوعي احترام و منزلت
اجتماعي محسوب ميش��ود .عمانيها در مراسم رسمي
خنج��ر به كمر ميبندن��د و به جاي كاله عمامه بر س��ر
ميگذارند.
رعايت نظافت ،مصافحه ،استعمال عود و عطرهاي خوش
بو ،رعايت نظم و قوانين راهنمايي و رانندگي ،حضور زنان
در عرصههاي مختلف اجتماعي ،گرامي داشتن ميهمان و
اغلب آرام سخن گفتن از ديگر ويژگيهاي جامعه عماني
اس��ت كه آنان را نسبت به ساير كشورهاي عربي منطقه
متمايزميكند.
با توجه به اين كه دين رسمي عمان اسالم است ،ساير
اديان از جمله پيروان محدود مسيحيت و هندو نقشي در
ساختار سياسي اين كشور ندارند.
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جغرافيا
عمان در جنوبي ترين گوش��ه شبه جزيره عربستان در
مدار راس السرطان و با اهميت استراتژيک بين خط عرضي
 16/40و  26/20درجه ش��مالي و خ��ط طولي  51/50و
 59/40درجه ش��رقي واقع ش��ده است .طول سواحل اين
كش��ور حدود  1700كيلومتر مي باش��د ك��ه از خليج و
درياي عم��ان آغاز و تا درياي عرب و اقيانوس هند امتداد
دارد .طول مرزهاي خاكي عمان با س��ه كش��ور همسايه
عربستان  676كيلومتر ،امارات متحده عربي  410كيلومتر
و يمن  288كيلومتر ميباشد.
آب و هوا
آب و هواي اين كشور در بخش بياباني و مناطق داخلي
گرم و خشك بوده و در امتداد دريا در تابستان گرم و مرطوب
و در زمس��تان معتدل و كمي خنك است .در بخشهاي
جنوبي و جنوب غربي شرايط آب و هوايي موسمي همراه با
ريـزش بـاران حاكم است .درجه حرارت در فصل تابستان
از  48درجه سانتيگراد تجاوز مي كند؛ به جز استان ظفار كه
از اواخر شهريورماه در اثر بارش بارانهاي موسمي اقيانوس
هند سرسبز و سيراب ميشود ،بقيه مناطق شاهد بارندگي
اندك و نامنظم است.
وضعيت فرهنگي و اجتماعي
پوش��ش زنان عماني در اماكن عمومي كامل اس��ت و

استانمسقط
اس��تان مس��قط پايتخت کشور پادشاهي عمان و شامل واليتهاي س��يب ،عامرات ،قريات ،بوشر ،مسقط و
مطرح مي باشد.

جمعيت
جمعيت آن در حدود  ۶۳۱۰۳۱هزار نفر ميباشد.
تاريخچه
مس��قط  ۹۰۰سال قبل تأسيس شدهاس��ت و يکي از
قديميترين شهرهاي عمان است.
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جغرافيا
اس��تان مس��قط در جزء جنوبي س��احل باطنه و بين
دریای عمان و کوه حجر ش��رقي واقع شدهاست و يکي از
بنادر مهم عمان اس��ت ،که شايد يکي از جالبترين بنادر
جهان باشد.
اي��ن بندر به ش��کل خليج مدوري اس��ت ک��ه دور آن
را کوههاي خش��ک و ب��دون هيچگونه پوش��ش نباتي با
صخرههاي درشت و درخشنده احاطه کرده که به زحمت از
ساحل مشاهده ميشوند.
اين کوهها با وجودي که مانند ديوار سنگي مدوري بندر
َمسقَط را احاطه کردهاند ،غالباً از هم جدا هستند و از طريق
فواصل آنها ميتوان به پشت کوهها راه يافت.
استان مسقط و بخشهاي توابع اش قلب کشور عمان
را تشکيل ميدهند .تمام نهادهاي بزرگ دولتي در مسقط
قرار دارند.
در دوران قديم کش��ور عمان را به نام سلطنت مسقط
وعمان هم ميناميدهاند .بر فراز کوههاي مسقط چند قلعه
تاريخي وجود دارد که مشهورترين آنها قلعه ميراني و قلعه
جالليميباشند.

اقتصاد
پيش��ه مردم مس��قط تجارت ،صناعت ،نجاري وماهي
گيري اس��ت .پيشههايي مانند طالس��ازي ،نقره سازي و
صنايع دستي نيز در مسقط مشهور است.
همچنين س��اخت «حلواي عماني» (مسقطي) در اين
منطقه زياد رايج اس��ت .صيد ماهي نيز در طول س��احل
مسقط به چشم ميخورد و مردم ساحل نشين نيز به ماهي
گيريپيشهگرفتهاند.
حکومت عمان يک روستاي مدرن براي ماهي گيران در
ساحل مسقط بنانهادهاست ،اين روستا «سداب» نام دارد.
خانههاي اين روس��تا بطور رايگان از طرف حکومت به
صيادان اهداء شدهاست.
آثار تاريخي
• قلعه جاللي • قلعه ميراني • بلدة السيفة • ديوار مسقط
• خانههاي أثري • الخيران • باشگاه دريايي بندر روضة •
باش��گاه غواصي عمان • ساحل البستان • ساحل قنتب •
س��احل الجصه • موزه عمان • موزه عمان وفرانسه • موزه
خانه الزبير • موزه اسکناس وسکه عماني

استانبريمي
اس��تان بُ َريمي يکي از اس��تانهاي کشور پادشاهي عمان است که ش��امل شهرستانهاي بريمي ،سنينه و
محضه ميباشد.

تاريخچه
اين استان ،استاني تازهبنياد است .تا اوت سال 2006
اين اس��تان بخشي از استان الظاهره بود .بعد از ماه اوت
شهرستانهاي محضه و البريمي ،استان البريمي را ايجاد
کردند.
ش��هر البريمي يک آبادي در ش��مال عمان و در مرز
کشور امارات مي باشد .شهر مرزي کشور امارات با شهر

البريمي ،العين مي باش��د .به صورت رسمي از تاريخ 16
سپتامبر  2006مرز بين امارات و عمان به منطقه اي به
نام هيلي منتقل ش��د که حدود  8کيلومتر با مرز سنتي
و قديمي فاصله داش��ت .اين مرز سنتي و قديمي که در
نزديکي ش��هر العين ميباش��د هم اکن��ون تنها به روي
همگان بسته اس��ت و تنها کساني که ويزاي کشورهاي
حوزهي  GCCرا دارند امکان عبور از اين مرز را دارند.
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استـانظفار
اس��تان ظُفار يکي از اس��تانهاي با اهميت کشور پادشاهي عمان اس��ت که شامل شهرستانهاي ثمريت،
رخيوت ،سدح ،شليم و جزر الحالنيات ،صالله ،ضلکوت ،طاقه ،مرباط و مقشن است.
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جمعيت
جمعيت ظفار بالغ بر  ۲۵۰هزار نفر ميباشد.
جغرافيا
ظفار در جنوب عمان واقع ش��ده و يکي از وروديهاي
اصلي مسقط است .پايتخت ظفار شهر صالله است که در
کنار دريا واقع شدهاست.
جزيره حالنيات (جزيره کوريا موريا) در نزديکي ساحل
َصالله و در جنوب ش��رقي صالله واقع شدهاستُ .ظفار از
س��وي ش��رق با صحراي «جده حراسيس» عمان هممرز
ندر
است .ظفار در تاريخ منبع اصلي و صادرکننده بزرگ ُک ُ
(نوعي بخور) به جهان بود ولي امروزه کش��ور سومالي اين
نقش را به عهده گرفته است.
درب��اره مح��دوده ظف��ار در کت��اب «تحفةالنظار في
غرائباالمص��ار و عجائباالس��فار» ابن بطوطه مراکش��ي
آمدهاست :در مغرب ناحيه عمان و مسقط کوههاي بلندي
واقع هستند در امتداد شمال به جنوب و آن ناحيه به وسيله
آن کوهس��تان از صحراي بزرگ عربس��تان ،ربع الخالي و
امارات ديگر در شبه جزيره عربستان جدا شود و در دامنه
آن کوهستان واديها باشند شايسته زراعت.
سکنه آن از مردمان گوناگون و در تحت امارات مسقط
هس��تند و از طريق تنگههاي چندي کرانههاي عمان راه
پيداميکنند.

ظفار در  ۱۱۰۰کيلومتري جنوب غربي پايتخت عمان
مس��قط واقع شدهاس��ت و از طرف ش��مال به عربستان
س��عودي ،از طرف جنوب به درياي عرب و اقيانوس هند،
واز طرف غرب به کشور يمن و از سمت شرق به صحراي
«جدةالحراسيس» عمان محدود ميگردد.
تاريخچه
در سفرنامه ابن بطوطه مراکشي چنين آمدهاست :از کلوا
که يکي از بنادر زنگيان است با کشتي بادي حرکت نموده و
به عزيمت ظفار که آخرين بالد يمن و بر ساحل درياي هند
واقع شده رهسپار شديم .از آنجا اسبان تازي به هندوستان
حمل ميشود و با مساعدت باد در يک ماه گذراندن روي
دريا به هند ميرسند.
خود از ش��هر کاليکوت که از بنادر هند اس��ت بيست و
هش��ت روز به ظفار آمدهاس��ت وليکن باد مراد را هرشب
داشتهاست و روزها باد مساعدت نبوده.
ظفار را «ظفار المحوص» نيز مينامند .از آنجا به عدن از
راه صحراء و بر [خشکي] مسافت يک ماه خواهد بود .و از
آنجا به حضرموت شانزده روزه و به عمان بيست روزه روند.
ش��هر ظفار در صحراء فردا ً واقع شده و بازار در خارج از
شهر در حومه معروف به «خرجاء» بنا کردهاند و کثيفترين
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در تمام مناطق ش��به جزيره عربستان و کشورهاي حوزه
خليج درجه گرما به  ۴۰تا  ۴۵درجه سانتيگراد ميرسد.
ش��هر صالله مرکز اس��تان ظفار ش��هري است بندري
که از دو منطقه خش��ک کوهستاني در شمال ،و جنگلي
و ساحلي در جنوب تش��کيل شدهاست  .صحراي پهناور
«جدةالحراسيس» ظفار را از لحاظ جغرافيائي از ديگر نقاط
کشور جدا ساختهاست.
جاذبههاي گردشگري
جاذبههاي طبيعي متعددي در ظفار وجود دارد مانند:
کوههاي سرس��بز ،غارها و چشمههاي ش��يرين ،درههاي
پردرخ��ت و جنگلهاي انبوه ،درخت��ان تنومند،صحراها و
تلماسه شني تا حدود ربع الخالي ،و نوار ساحلي و درختان
بلند نارگيل و موز و القافاي و قصب شکر.
مشهورترينکوهها
يکي از مشهوترين کوههاي سلطنت عمان «جبل اخضر»
اس��ت .ارتفاع جبل اخضر از سطح دريا  ۹هزار و  ۹۰۰قدم
است .در اين کوه ميوههاي سردسير و چشمههاي گوناگوني
در جريان اس��ت ،درههاي پر فراز و نشيبي در اين کوه به
وجود آمدهاس��ت در قسمت باالي کوه منظره از آبشارها و
چشمههاي گوناگوني پديد آوردهاست.
رودخان��ه آب ش��يرين ک��ه از جويه��اي جبل اخضر
سرچشمهميگيرد.
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بازارهائي است که در منطقه ديده ميشود .به علت وفور
داد و ستد ماهي و خرما ،ماهيان معروف به سردين در آنجا
زياد اس��ت و آن ماهيها بسيار روغني هستند به دامهاي
خود در عوض علوف��ه ميدهند .در نقطه ديگر بدينگونه
ديده نشدهاست.
بيشتر فروش��ندگان غالمان سياه هستند وآنها لباس
سياه پوشيدهاند .بيشتر زراعت ساکنان آنجا ذرت است،
آب از چاهاي عميق بواسطه چاه چرخ گاوي که در آنجا
آن را «اليا ِز َره» گويند ميکش��ند ،و از آب اين چاهها به
زراعت خود دهند ،دلوهاي بسيار بزرگ سازند و بندهاي
زياد بدان بندند و به هريک بند و دلو يک نفر غالم مسئول
اين دلو است که آن را در حوضچه «استخر» تخليه کند
و زراعت خود را آبياري کنند ،يک نوع گندم دارند که آن
را (العلس) گويند .گذران س��کنه آنجا از دادوستد ماهي
و کشاورزي است.
ظفار امروز
امروزه استان ظفار يکي از زيباترين استانهاي سلطنت
عمان است ،و در حوزه بازاريابي و گردشگري و معرفي خود
به عنوان مهمترين جاذبه گردشگري کشورهاي شبه جزيره
عربستان موفق بودهاس��ت .بويژه در ماههاي جوئيه و اوت
ميالدي که ساليانه جشنواره ظفار و صالله که به جشنواره
مهرجان خريف صالله معروف است ،در اين شهر ساحلي
برگزار ميشود.
ش��هر صالله پايتخت اس��تان ظفار مرکز فعاليتهاي
اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و گردشگري عمان
به شمار ميآيد.
ظف��ار در دوران گذش��ته خ��ود حکوم��ت جداگانهاي
داشتهاست ،ولي تحت سيطره امراء يمن بودهاست.
در سال  ۱۸۲۹ميالدي سلطان سعيد ،سلطان مسقط
و عمان کوش��ش کرد که ظفار را در تحت نفوذ خود قرار
دهد ،ولي موفق نشد ،وليکن درسال  ۱۸۷۹ميالدي ظفار
به مسقط ملحق شد.
در ظفار چهارمين جنگ عمانيها برپا ش��د اين جنگ
از س��ال  ۱۹۶۵ميالدي ش��روع و در سال  ۱۹۷۵ميالدي
پايان يافت.
آب و هوا
در فصل پائيز باران موسمي ميبارد و درجه گرما در اين
وقت از سال کمتر از  ۱۵درجه سانتيگراد است ،در حاليکه

استان ُم َس َ
ندم
ندم نام شبهجزيرهاي است در بخش شمالي کشور عمان.
س َ
استان ُم َ

جغرافيا
نوار س��احلي از خاک امارات متحده عربي به مسافت
 ۷۰کيلومت��ر اس��تان مس��ندم را از خ��اک عمان جدا
ساختهاست.
مس��احت مس��ندم در حدود  ۱۵هزار کيلومتر مربع
ميباش��د .اين استان چهرهاي کوهس��تاني دارد .ارتفاع
کوههاي مسندم از س��طح دريا از  ۱۸۰۰تا  ۲۳۰۰متر
ميرسد.
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اين کوهها به رشته کوه حجر اتصال دارد ،رشته کوه
حجر از رأسالخيمه و فجيره و تا س��لطنت عمان ادامه
دارد .فاصله استان مسندم تا مسقط (پايتخت عمان) در
حدود  ۵۰۰کيلومتر است.

رأس مسندم
مس��ندم در جنوب تنگه هرمز قرار دارد و ژرفاي آب
تنگه هرمز در روبروي مس��ندم  ۱۸۰متر اس��ت .بخش
شمالي مس��ندم که بنام رأس مسندم معروف است بر
فراز آبراه مهم تنگه هرمز قرار دارد.
رأس مس��ندم به دليل واقع بودن بر فراز آبراه جهاني
تنگه هرم��ز از موقعيت خاصي برخوردار اس��ت .ارتفاع
رأس مس��ندم بر فراز تنگه هرمز  ۱۸۰۰متر از س��طح
دريا ميباشد.
گفتني اس��ت تم��ام آبهاي خليج قابل کش��تيراني
نيست و تنها مسير قابل کشتيراني براي نفت کشهاي
حامل نفت و خروج از تنگه هرمز از پايه رأس مسندم
ميگذرد ،زيرا اين مس��ير ژرفترين مسير براي نفت
کشها شناخته ميشود و در حدود  ۹۰درصد از نفت
خليج فارس از اين گذرگاه به سوي کشورهاي جهان
ميرود.

استـانظاهره
ظاهره نام استان است در کشور پادشاهي عمان که شامل شهرستان و تعداد زيادي شهر و روستا ميباشد،
که شهرستانهاي ضنک ،عبري و ينقل در اين استان واقع شدهاند.
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جغرافيا
ظاه��ره در قس��مت ش��مالي از خاک عم��ان واقع
شدهاس��ت .در دوران قديم اين اس��تان بن��ام «توام» و
«الجو» معروف بودهاست.
اين استان در سهل شبه صحراوي در پايه غربي کوه
حج��ر و در امتداد صحراي ربعالخالي واقع شدهاس��ت.
رشته کوه «الکور» اين استان را از شرق از داخل عمان
جدا ساختهاست.

عربس��تان س��عودي و امارات متحده عربي در ناحيه
غربي اين اس��تان قرار دارند و اس��تان وسطي در سمت
جنوب ظاهره واقع ميباشد.
مناطق گردشگري
در اين استان مناطق تاريخي متعددي از جمله «بازار
تاريخي عبري»« ،دژ الغس��بي»« ،فلج العراقي» (قنات
العراقي)« ،غار الکتبه»« ،قلعه الخندق»« ،حصون عبول»
و «الخصيب» قرار دارند.

استـان بـاطنه
ت سلطنت عمان به شمار ميآيد .در تقسيمات کشوري سلطنت عمان،
باطنه يکي از استانهاي آباد و پرجمعي 
استان باطنه شامل  ۱۲شهرستان است ،که نام آنها برکاء ،خابوره ،رستاق ،سويق ،شناص ،صحار ،صحم ،عوابي،
لوي ،مصنعه ،نَخل و وادي معاول ميباشد.
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جغرافيا
استان باطنه در امتداد ساحل دریای عمان است که از
خطمه مالحه در ش��مال آغاز تا رأس الحمراء در جنوب
و بي��ن خط ال��رأس کوه حجر در غ��رب و دریای عمان
در ش��رق پايان مييابد .عرض سهل باطنه در حدود ۲۵
کيلومتر ميباشد.
درختان کمياب
در اس��تان باطنه درخت��ان کميابي وج��ود دارد ،که
مهمترين آنها درخت «ماس��وة» در شهرس��تان لوي و
درخت «ديباج» در شهرستان سويق است.
اقتصاد
مشهورترين صنايع دس��تي و تقليدي باطنه ساخت

خنجر ،شمشير ،کشتي سازي ،کوزهگري ،کاشي ،چرم و
حلواي عماني است .اهميت استان باطنه از آنجاست که
چند بندرگاه و «اس��کله» بزرگ و تجارتي در اين استان
وج��ود دارد و منطقه عبور بين ش��رق و غرب و ترانزيت
کاالي مختلف اس��ت .گفتني اس��ت اين اس��تان مرکز
صادرات مس از در دوران گذشته تا امروز بودهاست.

استـانداخليه
استـان داخليه قلب کشور پادشاهي عمان به شمار ميآيد ،که شامل  ۸شهرستان ادم ،ازکي ،بهالء ،بدبد،
حمراء ،سمائل ،منح و نزوي ميباشد.

جغرافيا
زمينهاي اين اس��تـان را بيش��تر تپه ماهورهاي بزرگي که در ميانه سرزمين وجود دارد تشکيل دادهاند .جبل
اخضر در س��مت جنوب اين اس��تـان واقع شدهاست .داخليه از سوي مشرق به استـان شرقي و از سوي مغرب به
استـان ظاهره ،از جنوب به استـان وسطي و از شمال به مسقط و باطنه محدود شدهاست.

25
شماره 2
نوامبر2012

استـان وسطي از جمله استـانهاي با اهميت عمان است که وجود چند چاه نفت امتياز خاصي به اين استـان
بخشيدهاست .شهرستانهاي الجازر ،الدقم ،محوت و هيما در اين استـان واقع شدهاند.

جغرافيا
استـان وسطي که وسعت زيادي را به خود اختصاص داده است در جنوب استـان داخليه و ظاهره واقع شدهاست.
اين استـان از سوي خاور به درياي عرب ،از سوي باختر به عربستان سعودي ،از سوي جنوب به استان ظفار و از سوي
شمال به استـان داخليه محدود ميشود.

Iranian Magazine

استـان وسطي

استـانشرقيه
در تقس��يمات کشوري سلطنت عمان ،اس��تـان شرقيه شامل  ۱۱شهرستان اس��ت .نام آنها ابراء ،القابل،
المضيبي ،الکامل والوافي ،بدية ،جعالن بني بوعلي ،جعالن بني بوحسن ،دماء والطائيين ،صور ،مصيرة و وادي
بني خالد ميباشد.
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جغرافيا
استـان شرقيه از سوي شمال به رشتهکوه حجر و از سمت جنوب به رمال آل وهيبه محدود شده است .همچنين
از سوي خاور به درياي عرب و از سوي باختر به استـان داخليه محدود شدهاست.

صاللهميعادگاهگـردشگران
جمعيت صالله در سال  ۲۰۰۵برابر با  ۱۷۸,۴۶۹نفر بود.
صالله دومين شهر عمان و زادگاه سلطان قابوس بن سعيد
است .سلطان بيشتر در صالله سکونت دارد تا مسقط که
پايتخت کشور است .شهر صالله مرکز استان ظفار شهري
است بندري که از دو منطقه خشک کوهستاني در شمال،
و جنگلي و ساحلي در جنوب تشکيل گرديدهاست.
ساليانه جشنوارهي صالله که به جشنواره پائيزي صالله
معروف است ،در اين شهر ساحلي برگزار ميشود .شهر
صالله پايتخت استان ظفار مرکز فعاليتهاي اجتماعي،

سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و گردشگري عمان به شمار
ميآيد .در اين دوره گردشگران زيادي از تمام استانهاي
عمان و همچنين کش��ورهاي ح��وزه خليج و غيره را به
خود جذب ميکند.
«خريف صالله» يا همان پاييز صالله مفهومي اس��ت
که نزد گردشگران ،باران موسمي و سرسبزي و آب روان
را تداعي ميکند .در نوار س��احلي شهر صالله و درختان
بلند نارگيل و موز و قند وجود دارد که بر زيبايي اين شهر
ساحلي افزودهاست.
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جاذبههاي توريستي عمان
قصرسلطنتیالعلم
قصر سلطنتی العلم که در منطقه قدیمی مسقط واقع شده در سال  1972یعنی دو سال بعد از به سلطنت رسیدن
سلطان قابوس بنا نهاده شده است .جلوه زیبای این قصر نفس ها را در سینه ها حبس می کند .این قصر محل اقامت
سلطان قابوس می باشد .بازدیدکنندگان و گردشگران تنها می توانند از پشت درها و نرده ها به دیدن نمای زیبای بیرونی
قصر بپردازند و کسی اجازه ورود به قصر را ندارد.

28
شماره 2
نوامبر2012

Iranian Magazine

قلعهبرکاء
قلعهی برکاء در شهر س��احلی برکاء واقع
شده و یکی از قلعه های قدیمی عمان به شمار
می آید .این قلعه حصاری محکم در قرن های
گذشته بوده است که در سال  1980بازسازی
شده اس��ت .این قلعه شامل  4برج می باشد
که یکی از این برج ها به صورت هشت ضلعی
عجیبی طراحی و ساخته شده است .در این
قلع��ه می توانید برج ها ،زندان ها و اتاق های
مخصوص مراسم مذهبی را مشاهده نمایید .از
باالی این برج ها مناظر بسیار زیبایی از دریا و
مناطق اطراف به چشم می خورد.

خانه زبیری ها
در سال  1998خانهی قدیمی وابسته به خاندان زبیر که از آثار باستانی
قدیمی عمان به شمار می رود به موزه ای برای بازدید عموم تبدیل شد.
این موزه شامل کلکسیون های بسیار زیبایی از لوازم خاندان زبیری و
همچنین شامل اطالعات بسیاری دربارهی خاندان پادشاهی البوسعیدی
می باشد .در این کلکسیون ها می توانید خنجرهای قدیمی ،لباس های
زنانه و مردانه ،شمشیر ،زره های قدیمی ،جواهرات آنتیک و قهوه خوری
های قدیمی را مشاهده کنید .بازدید از این خانه ی قدیمی شما را با نحوه
زندگی عمانی ها در  100سال گذشته آشنا می کند.
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مسابقاتشترسواری
گردشگران در عمان می توانند در مراسم سالیانه مسابقات شترسواری
شرکت کرده و از دیدن این مسابقات لذت ببرند .این مسابقات به صورت
دوره ای در شهرهای مختلف عمان برگزار می شوند که آخرین مرحله از
این مس��ابقات به شهر برکاء ختم می شود .در حالی که اسب های آهنی
سال های سال اس��ت که باعث تفریح کودکان شده است ولی مسابقات
شترسواری درعمان همچنان هم بزرگساالن و هم کودکان را به خود جذب
کرده و ساعات مفرحی را برایشان رقم می زند .اگر شترها همانند اسب ها
نمی توانند بپرند ولی شترسواری هیجان مخصوص به خود را دارد که می
تواند با تفریح اسب سواری رقابت کند.

سوغاتعمان-حلوایعمانی
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مردم عم��ان به مهمان نوازی معروف هس��تند .اگر به
مراس��م های عمومی و یا خانهی هر عمانی بروید به طور
حتم با روی باز و با یک فنجان قهوهی سنتی عربی به همراه
خرما و حلوای مخصوص عمانی به استقبالتان خواهند آمد.

در این میان حلوای عمانی با رنگ ها و طعم های طبیعی
مختلف ،ذائقه های متفاوت را به خود جذب می کند.
حل��وای عمان��ی را م��ی توانید در هر کج��ای عمان
خریداری کنید.

اطالعات مخابراتي و تلفنهاي ضروري عمان
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Talking Pages 24600100
International Numbers- 1327
International Operator - 1305
Internal - 198
Faults and complaints - 192
Passports and Immigration - 24569606
Medical Services - 603988
Emergency Calls -9999
Emergency Accident Services - 561447
Other Medical Emergencies - 563625
Flight information – 24519223
Oman Airline – 24531111
Inquiries on traffic violations - 24510227 / 8
Lost Luggage - 24519504
Weather Forecast - 24519113
Foreign Exchange Rates - 1106
Duty Free Shop - 24519923
Rent A Car (Arabian Automobile Alliance) - 24697800

Airport Police Station – 24510099
Muscat Police Station - 24736611
Khasab Police Station - 26830199

Police Stations
Muscat Governorate Police Headquarter 24560021

Iran Embassy in Mascut
(+968) 24696 944- 24696947
(+968) 24696 888

Hospitals
Al Buraimi - 25652319
Al Nahda - 24837800
Armed Forces - 24617997
Khoula - 24563625
Nizwa - 25449361
Royal - 24590491
Sohar - 26840399
Sultan Qaboos Hospital (Salalah) - 23211151
Banks
Alliance Housing Bank - 24568568
Bank Dhofar Al-Omani Al-Fransi - 24790466
Bank Melli Iran - 24815160
Bank Muscat - 24703044

ثبت شـرکت در عمـان
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با محدوديتهاي اقتصادي به وج��ود آمده در حوزهي
تجارت بين الملل ،توس��ع هي تجارت ايراني��ان در دنيا با
چالش مواجه شده است؛ از اين رو ،امکان آغاز و يا ادام هي
فعاليتهاي شرکتهاي ايراني در برخي از کشورهاي جهان
با مشکل مواجه شده است .تمديد نشدن ويزاي مالکان اين
ش��رکتها و محدود کردن تب��ادالت تجاري آنها از جمله
مشکالت تجار ايراني در خارج از مرزهاي ايران ميباشد.
از آن جاي��ي که تبادالت سياس��ي ،تجاري ،فرهنگي و
اجتماعي ايران و عمان از موقعيت منحصربفردي برخوردار
است ،زمينههاي بسياري براي ايرانيان عالقهمند به سرمايه
گذاري در کشور عمان فراهم شده است.
ثبت ش��رکت در عم��ان با مالکيت ايران��ي يکي از اين
فرصتهاي طاليي است که منافع زيادي را براي ايرانيان
به همراه خواهد داشت.
انواع ثبت شرکت در کشور عمان
ثبت شرکت در عمان به دو صورت قابل اجرا ميباشد:
 -1طرف ايراني حقيقي
 -2طرف ايراني حقوقي (براي مثال متقاضي ميتواند در
صورت داشتن شرکتي در ايران ،مدارک شرکت را ترجمه
و به عنوان طرف ايراني حقوقي با طرف عماني شرکت ثبت
کند(.
طبق آخرين قوانين عمان ،براي ثبت شرکت طرف ايراني

 %70و طرف عماني  %30از سهام شرکت را دارا ميباشند
که اين درصد تنها به دليل وجود قوانين عمان براي ثبت
شرکت مطرح شده است ،اما طرف عماني طبق قراردادي
ک��ه با طرف ايراني منعقد ميکند هي��چ حق دخالتي در
مديريت و سود شرکت نخواهد داشت و طرف عماني پيرو
اين قرارداد ،تنها به دريافت پولي به صورت ماهانه يا ساليانه
اکتفا کرده و در مسائل داخلي شرکت دخالتي نميکند.
در صورت ثبت ش��رکت با روش نخس��ت (حقيقي)،
مالک يا مالکان ايراني با گذراندن مراحل ثبت ش��رکت
يتوانند ش��رکت
ک��ه بين  3تا  4ماه زمان خواهد برد ،م 
خود را به ثبت برس��انند .در اين روش مالک بايد دفتري
اجاره نموده و با اس��تخدام کارمندان روند کاري خود را
در  6ماهه اول از تاريخ ثبت ش��رکت اثبات کند .در اين
دورهي  6ماهه ،اقامت  6ماهه به مالکان داده ميش��ود و
آنها بايد آمادگي کاف��ي را براي بازديد ادارات مربوطه از
عملکرد شرکت داشته باشند .در صورت تاييد نمايندگان
اي��ن ادارات بعد از  6ماه ،اقامت  2س��اله به مالکان داده
ميشود که قابل تمديد است.

در صورت ثبت ش��رکت ب��ا روش دوم (حقوقي) ،مالک
ايراني ميبايست مدارک شرکت غير عماني خود را به ادارات
مربوط در عمان ارائه داده و شرکت جديد که ميتواند با نام
ديگري نيز ثبت شود داير کند.
مزيت اين نوع ثبت ش��رکت ،مدت زم��ان کوتاه انجام
مراحل ثبت شرکت (تقريباً 1ماه) و اخذ اقامت  2ساله بعد
از ثبت شرکت ميباشد .در اين نوع ثبت شرکت ،مالک تنها
نياز به اجارهي مکاني براي  2ماه نخس��ت خواهد داشت
و بعد از آن ميتواند تنها به داشتن آدرسي پستي بسنده
نمايد.

ثبت شرکت در مناطق آزاد در عمان

ثبت شرکت در مناطق آزاد ميتواند مالکيت %100

طرف ايراني را ش��امل ش��ود و نيازي ب��ه طرف عماني
نميباشد .نکته ي مهم در مورد ثبت شرکت در مناطق
آزاد ،ارائ��هي پروپزال��ي قوي به هيئ��ت تصميم گير آن
مناطق ميباشد که در صورت تاييديهي آنها ثبت شرکت
انجام ميپذيرد.
در اين زمينه مش��اوران دفتر ايران "گروه ايران عمان"
آماده پاسخگويي به سواالت متقاضيان محترم ميباشند.

33
شماره 2
نوامبر2012

Iranian Magazine

نکاتمهم:
 در هر دو نمونه ثبت شرکت ،پروانهي شرکت هر پنجسال يکبار تمديد ميشود و هزينهي ساليانه را در بر نخواهد
داشت.
 تنها هزينهي ساليانه براي مالک ايراني شرکت ،هزينهياسپانسر عماني است.
 -طبيعتا افتتاح حساب در بانکها براي هر دو نوع شرکت

امکان پذير است ،ولي قابل ذکر است اگر چه گردش مالي
متناسب با زمينهي فعاليت براي هر دو نوع شرکت تعريف
ميشود ،توصيه ميشود تجاري که به دنبال تبادالت مالي
باال (به صورت خاص افتت��اح  )LCبا بانکهاي اروپايي و
آمريکايي هستند از روش نخست براي ثبت شرکت استفاده
کنند.
 مالي��ات س��اليانه براي ش��رکتها در عم��ان %12ميباشد.

His Majesty, Sultan Qaboos bin Said

Source: Ministry of Information Sultanate of Oman
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Sultan Qaboos bin Said was born in Salalah in Dhofar on 18th
November, 1940, the only son of Sultan Said bin Taimur (1932-1970) and
the eighth direct descendant of the royal Al Busaidi line, founded in 1744
by Imam Ahmed bin Said.
Sultan Qaboos has received his primary and secondary education in
Salalah, and When he reached the age of 16, his father sent him to a
private educational establishment in England. At the age of 20, he entered
the Royal Military Academy at Sandhurst. After passing out of Sandhurst,
he joined a British Infantry battalion on operations in Germany for one year
and also held a staff appointment with the British Army.
After his military service, Sultan Qaboos studied local government
subjects in England and, after a world tour, returned home to Salalah
where he studied Islam and the history of his country. Upon his accession
to the throne on 23 July 1970, he moved to Muscat where he declared that
the country would no longer be known as 'Muscat and Oman', but would
be united as the 'Sultanate of Oman'.
Since this time, Sultan Qaboos has faced many obstacles, not least than
when he came to power. Oman today has an excellent health service,
a clear road network and many educational establishments for girls and
boys, from nursery levels, to university degrees.
His Majesty Sultan Qaboos has described his situation thus:"I am
working for Oman - the country and its people...for me it is a delight to see
my country and my people in the situation I imagined from the very first
day I assumed power. I feel that I am a man with a mission rather than a
man with authority."
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About Oman– General Information
Official Name: Sultanate of Oman
Ex-Name : Majan
Government: Absolute Monarchy
Area: 309500 sqm
Population: 3,090,150 (July 2012)
Non-Local: 577,293
Capital: Muscat
Language: Arabic
Other Languages: English, Balouchi, Urdo
Religion: Islam
Time Zone: GMT +4
Holidays: Eid al Adha, Milad Al Nabi (Prophet’s
birthday), Al Israa Wal Miraj (The prophet’s
ascension), Eid al Fitr, Islamic New Year Holiday,
National Day
National Day: 18th November
Governorates: Muscat, Dhofar, Musandam,
A’Sharqiyah,
Al
Batinah,
A’Dakhiliyah,
A’Dhahirah, Al Buraymi, Alwasta

Oman Wilayt: 61
Muscat Wilayts: including (Muscat, Mutrah,
Bawshar, Al Seeb, Qurayyat, and Al Amirat)
Major cities: Salalah, Sohar, Nizwa, Sur and
Rastak
Neighborhood: United Arab Emirates, Saudi
Arabia and Yaman
Currency: Rial (OMR)
US Dollar Exchange Rate: 1 OMR = 2.6 US $
Country Tel Code: 00968
Websites’ domain: .OM
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Sultan Qaboos:

Oman determined to expand Iran ties
Omani Sultan Qaboos bin Said has expressed his country’s determination
to further promote ties with the Islamic Republic of Iran.
In a meeting with outgoing Iranian Ambassador to Muscat, Hossein
Noushabadi, Oman’s Sultan underlined the need to use the existing
potentials between the two countries to expand bilateral ties.
He described Iran-Oman relations as historic and significant and added
expanded cooperation between Tehran and Muscat served the interests
of both countries.
The Iranian ambassador, for his part, pointed to historic and religious bonds
between Iran and Oman and underlined the need for both countries to use
their potentials to further develop ties, in particular in trade and economic
sectors.
He highlighted the Islamic countries’ role in solving global problems and
called for unity and solidarity among Muslim nations in the face of enemy
plots, including the release of a US-Zionist anti-Islam movie.
He condemned the recent insults to Prophet Muhammad (PBUH) and called
on all Muslim governments and nations to stand up to such schemes.
Protests have been held in Muslim countries against an American movie
and French cartoons that insult the Prophet (PBUH).
The American-made anti-Islam movie is said to have been made with the
help of the Zionist donations totaling USD 5 million.
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“Iranian” magazine’s executive team visited
Oman ministry of tourism’s officials
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“Iranian” magazine’s executives described their programs and policies to
ministry of tourism’s officials in Oman.
“Ali al khamis al Khabouri “ director general of tourism promotion ministry
of tourism ” & “Saleh Al Khaifi” director of domestic tourism department
expressed their happiness and satisfaction about the publication of
“Iranian” magazine in Oman.
“Ali Al Khamis al Khabouri” said that such activities shall be considered as
fundamental activities in order to develop the mutual tourism cooperation
among Iran and Oman.
In addition, by emphasizing on the need of Persian language magazine
for promoting Oman to Iranian society, “Ali Al Khamis Al Khabouri”
mentioned that such media activities at this point that exchanges cultures
and tourism ties between two countries shall be influential, beneficial and
effective step in the tourism industry and will be considered as a guiding
role model for tourists in the right direction.
At the end, he suggested to add some English pages to the magazine
in order to attract non-Iranian readers as well and prepare the ground for
presence of this magazine in Journal tourism International exhibitions.

“Mohammad Mubarak Al-Shikly”
General Manager Marketing of Oman Air

“Usama Karim Al-Haremi” HeadCorporate Communications & Media
Executive Wing of Oman Air
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“Zulfiqar Al Zadjali” District Sales Manager of Oman Air in Iran

Warm welcome of Omani officials for the first
edition of “Iranian” Magazine
Omani officials warmly welcomed the first edition of “Iranian” magazine, the first and only Persian
language magazine in Oman and emphasized on the increase of the mutual media cooperation
among two countries.
Iran Oman information center (www.iranoman.com) reported: in the official opening ceremony of
“Oman Air” which held in “Esteghlal Parsian” Hotel in Tehran, Oman officials, Oman Ambassador,
Oman Air top managers, some of the other countries’ Ambassadors in Iran and Some of Iranian
officials participated and few copies of first edition of “Iranian” magazine were distributed and
received warm welcomes of Iranian and Omani audiences.

“Salem Nasser Al-Ismaily” Executive
President of the Omani Centre for
Investment Promotion & Export
Development
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H.E Ambassador Sheikh Yahya Abdullah
Salim AL-Fana AL-Araimy

“Iranian” magazine
developing mutual cooperation
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Mona Ershadifar

ershadifar@iranoman.com

Iranian Magazine

With a great pleasure we proudly announce, receive of lots of welcomes
and attentions of not only Iranian residence in Oman but also many
Iranian tourists and Omani officials and people for the first edition of
“Iranian” magazine.
Five thousand copies of the first edition were distributed in a short time
among Iranian residence in Oman and Iranians in the Middle East.
Meantime, we have got opportunities to meet Omani officials and discuss
the possible developing solutions to increase the mutual cooperation in
the cultural, tourism, investment, business and media between Iran and
Oman which “Iranian” magazine is one of them.
Considering the welcomes and suggestions of Omani officials, we have
decided to change the magazine structure to two language magazine.
We have added few English pages to the second edition of the magazine
and we are working hard to increase the number of printing copies and
also enriching the content of the magazine to attract more readers and
accompany them with us in this long way.
We hope that our efforts play a beneficial role in development of
relations among two countries. In this mission, we welcome your
comments, suggestions and ideas enabling us to optimize the content
of the magazine.
Kindly consider this magazine as your own and accompany us in this
way.
Best Regards from “Iranian” magazine team

Content:
Editor in Chief Article
• “Iranian” magazine developing mutual
cooperation
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Founder: Iran Oman Group
Director: Masoud Fateh
Editor-In-Chief: Mona Ershadifar
Photographer: Sanaz Dastgir
Art Designer: Mohammad Godarzi
Marketing: Leila Heydarnia
How to reach “Iranian” Magazine:
By mail: Flat 21, 5th Floor, No.4, @ the Corner of 37th
Street, Darya Boulevard Interchange with Saadat Abad
Boulevard, Saadat Abad, Tehran, Iran
P.o.Box: 1998813657
By Phone: +98 21 88687859
By Fax: +98 21 88693149
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Online: www.iranoman.com/iranian
No part, photo or insertion in this publication may be used, copied in any
way without prior written authorization of the copyright holder.
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