تقویم جلسات کمیسیونها
ردیف

نام کمیسیون

زمان برگزاری کمیسیونها

1

کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی

ماهی یکبار ساعت 12:30برگزاری با نظر هیئت
رئیسه میباشد

2

کمیسیون احداث،خدمات فنی و مهندسی

چهارشنبه های آخر هر ماه

3

کمیسیون بازار پول ،تامین مالی و سرمایه

چهارشنبه های آخر هر ماه

گذاری

4

کمیسیون تجارت

سه شنبه های هفته سوم هر ماه

زمان برگزاری کمیته ها
-1کمیته دام  ،طیور و آبزیان  :دو هفته یکبار ساعت 13
-2کمیته صنایع تبدیلی و ماشین آالت کشاورزی هفته اول و هفته سوم هر ماه
--3کمیته گیاهان دارویی محصوالت سالم  ،ارگانیک و اقتصاد سبز
-4کمیته بازرگانی و توسعه صادرات محصوالت و خدمات فنی و مهندسی و
کشت برون مرزی
-5کمیته آب  ،خاک  ،منابع طبیعی  ،محیط زیست و توسعه پایدار
-6کمیته تولیدات کشاورزی  ،زراعت  ،باغبانی  ،گلخانه و آفات و بیماری های
گیاهی
-1کمیته ساختمان و عمران شهری
-2کمیته خدمات فنی و مهندسی
-3کمیته حمایت از کنسرسیوم ها
شنبه هفته سوم هر ماه
-1کمیته بررسی موانع تولید
-2کمیته توسعه فناوری و سرمایه گذاری
-3کمیته جذب و توسعه سرمایه گذاری
-4کمیته بورس و بانک و بیمه
دو هفته اول هر ماه
-1کمیته فرش
-2کمیته امور گمرکی و حمل و نقل
-3کمیته توسعه صادرات با رویکرد شناسایی بازارهای جدید و توسعه روابط
تجاری واقتصادی خارجی و نمایشگاه ها
-4کمیته فن آوری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک و برند تجاری
 -5کمیته مدیریت واردات و بازرگانی داخلی

5

کمیسیون صنایع

چهارشنبه آخر هر ماه ساعت  5تا 7

6

کمیسیون معادن

چهارشنبه آخر هر ماه ساعت 11

7

کمیسیون گردشگری،صنایع دستی و هنری

هفته دوم هر ماه

8

کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی

دوشنبه های آخر هر ماه

9

کمیسیون جوانان و بانوان،کارآفرینان

سه شنبه های دوم هر ماه

دانش بنیان

10

کمیسیون آموزش و پژوهش

برگزاری هر جلسه با نظر هیئت رئیسه میباشد

-1نساجی  ،چرم و سلولزی
-2شیمیایی و پلیمری
-3کانی غیر فلزی
-4فلزی
-5کمیته عارضه یابی
تعیین زمان توسط رؤسای کمیته
-1کمیته فلزی
-2کمیته سنگ های تزئینی ،قیمتی و نیمه قیمتی
-3کمیته صنایع معدنی
-4کمیته کانی های غیر فلزی (شن و ماسه)
-5کمیته کانی های غیر فلزی (سیلیس و فلدسپات)
 کمیته سرمایه گذاری و توسعه گردشگری چهارشنبه های آخر هر ماه -2کمیته توسعه خدمات گردشگری داخلی چهارشنبه های آخر هر ماه
 -3کمیته توسعه روابط بین الملل و برند شهری چهارشنبه های آخر هر ماه
 -4کمیته گردشگری سالمت چهارشنبه های آخر هر ماه
 -5کمیته توسعه فرهنگ گردشگری چهارشنبه های آخر هر ماه
 -6کمیته صنایع دستی چهارشنبه های آخر هر ماه
-1کمیته امور مالیاتی دوشنبه ها ی آخر هر ماه
-2کمیته کار و تامین اجتماعی سه شنبه های آخر هر ماه
-1کمیته امور زنان کارآفرین هفته آخر هر ماه
-2کمیته امور جوانان کارآفرین هفته آخر هر ماه
-3کمیته امور استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان هفته آخر هر
ماه
 -1کمیته آموزش ،بهره وری و تعامل صنعت و دانشگاه
 -2کمیته پژوهش ،فنآوری و مدیریت سیستمهای کیفیت و تدوین استاندارد

11

کمیسیون تشکل های اقتصادی و تسهیل

هفته آخر هر ماه ساعت 8:30

تجارت

12

کمیسیون حمایت قضایی حقوقی

پنجشنبه های آخر هر ماه

-1کمیته بهداشت و سالمت محیط کسب و کار  :یکشنبه اول هر ماه ساعت11
-2کمیته ساماندهی  ،توسعه و امور حقوقی مربوط به تشکل ها  :پنجشنبه اولین
هفته هر ماه در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی ساعت 11
-3کمیته پایش و بهبود محیط کسب و کار  :یکشنبه اول هر ماه ساعت 12:30
 -1کمیته امور حقوقی و قضایی پنجشنبه های سوم هر ماه
 -2کمیته امور مالکیت فکری و معنوی پنجشنبه های سوم هر ماه
 -3کمیته امور داوری پنجشنبه های سوم هر ماه
 -4کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اقتصادی پنجشنبه های سوم هر
ماه

