
 

 و لجستیک حمل و نقل ،تجارتمعرفی کمیسیون تسهیل 

، پایش لزومایران و عمان با توجه به زیرساختهای تجاری فراهم شده میان دو کشور و  تعامالت بازرگانیتوسعه  ضرورتنظر به 

پیگیری مطالبات اعضای اتاق مشترک  وخدمات و برگشت ارز حاصل از صادرات(  )کاال، و وارداتی شناسایی و احصاء موانع صادراتی

اینخصوص با نهادهای حاکمیتی مسئول درامر تجارت با توجه به جایگاه مشورتی اتاقهای بازرگانی تعریف شده در  ایران و عمان در

ت از واردا پایگاهی برای صادرات، صادرات مجدد وتغییر جایگاه عمان بعنوان به  عنایتقانون بهبود فضای کسب و کار و نیز با 

حوزه تخصیص ارز بیش از پیش مورد توجه قرار داده است، کمیسیون که پیگیری مشکلالت فعاالن اقتصادی را در طریق عمان 

 اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اهداف زیر شکل گرفت:و لجستیک  حمل و نقلتجارت،  تسهیل
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 نحوه عضویت در کمیسیون:

عضو اتاق مشترک می توانند جهت عضویت در کمیسیون مذکور، درخواست عضویت خود شرکتهای بازرگانی و واحدهای تولیدی 

 را به دبیرخانه اتاق مشترک ارسال دارند. 

 

 نحوه اداره جلسات کمیسیون:

  جلسات کمیسیون براساس جدول زمان بندی تدوین شده به صورت ماهیانه و عندالزوم جلسات فوق العاده بنا به درخواست

 ( تشکیل خواهد شد. موردیک سوم اعضا کمیسیون و یا بنا به تشخیص رئیس کمیسیون )حسب 


