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 انعم سىگ ي سرامیک ،کاضیللی تخصصی مایطگاٌ بیه المو پىجمیه
 ( انـعم – طـمسق         1397ماٌ  بُمه  19الی   16) 

 

 
 

 با سالم ٍ  احتزام

زر هسقط پایترت  1396هاُ  بْوي 19الی  17اس تارید  عمان تخصصی کاضی، سىگ ي سرامیکًوایطگاُ بیي الوللی  پٌجویي بِ استحضار هی رساًس     

 .کطَر بزگشار ضس 10هتزهزبع ٍ با حضَر پزبار  8000زٍرُ گذضتِ ًوایطگاُ زر فضایی بالغ بز . بزگشار ذَاّس ضس ایي کطَر

جْت صازرات ٍ سرزهایِ گرذاری          عواى رٍابط سیاسی ٍ اقتصازی سطح باالیی را با کطَرهاى زارز ٍ جش اٍلَیت اٍل ساسهاى تَسعِ تجارت ایزاى      

ُ ًرست اهسال  میلیارد دالریک زٍ کطَر ایزاى ٍ عواى زر سال گذضتِ ًشزیک بِ  حجن هبازالت تجاری .هی باضس ٍ زر چْار ها ن دالر 76۲هی باضس   میلًی

 .زاضت درصذ افسایص 171کاالّای غیزًفتی ٍ ذسهات فٌی هٌْسسی بِ عواى صازر ضسُ کِ ایي رقن ًسبت بِ هست هطابِ پارسال 

ُ ٍرٍز  عواى یک کطَر بی طزف ٍ زارای اهٌیت کاهل سیاسی ٍ اقتصازی بَزُ کِ برص اعظن کاالّای      ٍاس ٍ زر  ُ ذَز را اس کطَرّای ّوجَار ٍارز ًوَز

پذیزش بِ کطَرّای عزبی، آهزیکا، ارٍپا ٍآفزیقا هی باضس کِ بِ ّویي جْت ٍ ًیش بِ زلیل ّن هزس بَزى با کطَرهاى فزصتی ٍیضُ ٍ استثٌایی جْت 

 .کاالّای ایزاًی بِ ضوار هی رٍز

   َسار تًمان 14َر ریال عمان وسدیک بٍ ًام بزز کِ  سًمیه پًل با ارزش دویاکطَر بعٌَاى  باالی پَلی ایيهی تَاى بِ ارسش اس هشایای کطَر عواى      

  میلیارد دالر 72ارسش ٍارزات عواى اس جْاى ًشزیک بِ . ٍ یک کطَر ثزٍتوٌس است میلیارد دالر 6۲عواى ًشزیک بِ  زاذلی تَلیس ًاذالص. هی باضس

 .هی باضستعزفِ گوزکی بیي عواى ٍ ایي کطَرّا صفز  ،تَافقٌاهِ گوزکی ٍیضُ ای با آهزیکا ٍ سٌگاپَر است کِ بز اساط آىهی باضس ٍ ایي کطَر زارای 

ًسبت بِ حضَر زر ایي رٍیساز بسیار هْن بیي الوللی عواى زعَت هی گززز  هجوَعِ تَاًوٌس بسیٌَسیلِ با تَجِ بِ پتاًسیل ٍیضُ ایي کطَر اس آى     
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 .تواط حاصل فزهائیس ًوایطگاُ زر ایزاى ایٌسُ اًحصاریًوَْری اسالهی ایزاى زرعواى ٍهجزی پاٍیَى ّای جوّوایص ساساى پیطگام  بیي الوللی ضزکت

 .هی باضس 74/14/97آذزیي هْلت جْت رسرٍ غزفِ با کسز یاراًِ هزکش ًوایطگاّی عواى هَرخ      

 .قبالً اس تَجِ ٍ عٌایت جٌابعالی سپاسگشاری هی ًوایس

 

 با تطکر ي احترام

 حمیذ رسالتی

 مذیر ثبت وام ومایطگاٌ در ایران
 

 

 

 

 

 

 16/14/1397 :تاریخ

 97-۲34 :ضمارٌ

 آرزيی مًفقیت :پیًست

 فیصلی جىاب آقای

 اتاق بازرگاوی ي صىایع ي معادن خرمطُر محترم ریاست

 کاضی، سىگ ي سرامیک عمانتخصـصی فرم ثـبت وام در ومایطـگاٌ بیه المـللی 
 

 :تَلیسات        :ًام هسیز عاهل          :ًام ضزکت

                    :ّوزاُ            :ًوابز          :تلفي   :ًام ًوایٌسُ

َاستی                               (دالر 334ّز هتز هزبع ) هتزهزبع . . . . . . : فضای هَرز ًیاس   مترمربع 17حساقل هتزاص زرذ
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