مراسم روز ملی صنعت و معدن امسال با رویکردی جدید برگسار می گردد.

بِ دلیل هصبدف بَدى دّن تیرهبُ رٍز هلی صٌؼت ٍ هؼذى بب رٍز جوؼِ ،هراسن گراهیذاشت ایي رٍز
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تیرهبُ در سبلي ّوبیش ّبی برج هیالد برگسار خَاّذ شذ.
پیوبى پژٌٍّذُ ػضَ شَرای سیبستگساری ٍ دبیر اجرائی ستبد گراهیذاشت رٍز هلی صٌؼت ٍ هؼذى بب اػالم
ایي خبر بر اّویت برگساری ایي رٍز در سبل جْبد اقتصبدی ٍ ّوسهبى بب ادغبم ٍزارتخبًِ ّبی صٌؼت ٍ هؼذى
ٍ ببزرگبًی تبکیذ کرد.
ٍی گفت :دبیرخبًِ اجرائی ستبد از اٍایل اهسبل در هحل خبًِ صٌؼت ٍ هؼذى استبى تْراى تشکیل شذ.
هراسن رٍز صٌؼت ٍ هؼذى ّوِ سبلِ دّن تیرهبُ بب حضَر رئیس جوَْر ،جوؼی از ٍزراء ٍ ًوبیٌذگبى هجلس
شَرای اسالهی ،هذیراى تشکل ّبی صٌؼت ٍ هؼذى ،سبزهبى ّب ٍ شرکت ّبی تببغ ٍزارت صٌبیغ ٍ هؼبدى ،
هقبهبت کشَری ٍ جوغ کثیری از فؼبالى حَزُ صٌؼت ٍ هؼذى برگسار هی گردد.
پژٌٍّذُ هؼرفی ٍاحذّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی ًوًَِ ٍ پیشکسَتبى ایي حَزُ ٍ ّوچٌیي هؼرفی طرح ّبی ًوًَِ
صٌؼتی ٍ هؼذًی کشَر را از جولِ برًبهِ ّبی ایي رٍز اػالم کرد.
بِ گفتِ ٍی بب ػٌبیت خبص آقبی هٌْذس شریف زادُ هؼبٍى هحترم ٍزیر ٍ رئیس ستبد گراهیذاشت ٍ بب تَجِ
بِ تحَالت حَزُ صٌؼت ٍ هؼذى ،تشکل ّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی سبل جبری در برًبهِ ریسی ٍ حوبیت از ایي
هراسن هلی ًقش فؼبلتری داشتٌذٍ .ی گفت :بب پیگیری ٍ تشکیل جلسبت هتؼذد کبرگرٍُ فرٌّگی ،تبلیغبت ٍ
اطالع رسبًی ٍ تشکیل کویتِ هحتَایی رئَس هقبالت ٍ سخٌراًی ّب ٍ سرفصل هطبلب ًشستْبی خبری بب
تَجِ بِ ًبهیذُ شذى سبل جبری بِ ػٌَاى « جْبد اقتصبدی » تذٍیي شذُ ٍ آهبدُ ارائِ بِ ًْبدّبی ػلوی

–

پژٍّشی ،هطبَػبت ٍ رسبًِ ّب جْت گبم برداشتي بِ طرف استفبدُ از کبالی ایراًی ٍ رفغ هَاًغ ٍ هشکالت
هی ببشذ.
بِ گفتِ ٍی یکی از هْوتریي بخش ّبی ایي هراسن تذٍیي بیبًیِ ٍ قطؼٌبهِ ایي رٍز هلی برای یکسبل پیش رٍ
خَاّذ بَد کِ بب کوک هسئَلیي هحترم ٍزارتخبًِ ،تشکل ّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی ٍ ستبد گراهیذاشت در حبل
تذٍیي ٍ گردآٍری هی ببشذ.
پژٌٍّذُ اضبفِ کرد کِ تبثیر ادغبم ٍزارت صٌبیغ ٍ هؼبدى ٍ ٍزارت ببزرگبًی در تَلیذ صبدرات گرا از دیگر
هَضَػبت هْن بحث در ایي ًشست خَاّذ بَد.
ٍی در پبیبى اػالم کرد ستبد گراهیذاشت رٍز هلی صٌؼت ٍ هؼذى حضَر ّوِ فؼبالى ٍ هرتبطیي ایي حَزُ
بَیژُ ًوبیٌذگبى هحترم هجلس شَرای اسالهیٍ ،زارت صٌبیغ ٍ هؼبدىٍ ،زارت ببزرگبًی ،ببًکْب ،تشکل ّبی
صٌؼتی ٍ هؼذًی ،اتبق ّبی ببزرگبًی صٌبیغ ٍ هؼبدى ،هذیراى ٍاحذّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی ،داًشگبّیبى را ًِ
تٌْب ضرٍری بلکِ بؼٌَاى پشتَاًِ ای ػظین تلقی کردُ ٍ بِ آى ارج هی ًْذ.

