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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  پايدار توسعه در آن نقش و معدن و صنعت -1

  آن و شاخص انقالب در معدن و صنعت -2

  پژوهش -3

  

  

 عنوان به صنايع و ،رفاه و توسعه ي بالقوه تأمين مبدأ عنوان به معادن. باشند مي خداوند عظمت مظهر دو »معادن و صنايع«

  .اند شده آفريده دو اين انسان خلقت با و ،تبديل و توليد ،آفرينش در انساني خالقيت

 با استراتژيك و كارآمد و مهم صنايع و غني معادن و منابع دارابودن يافته توسعه كشورهاي ماميتمهم  عوامل از يكي

  .است مدرن و روز به پيشرفت رويكرد

  .فضايي هوا و زيرزميني زميني، ،سطحي ،ياييدر هاي عرصه همه در صنايع پيشرفت و توسعه

 نشان ،مدرن دانش و وريفنĤ و استراتژيك صنايع بودن دارا و دستي باال و پايين و صنايع مادر توليد و پيشرفت و استقالل

 استقالل نماد كه رود مي صنعت و معدن در جهان اسالمي شكوهمند انقالب با اسالمي ايران و است كشور رشد يك عدالت

 دولت افتخار صنعت حوزه دردرصدي  2/10 رشد و است صنعتي استكبار جهان صنعتي در مدرن و پيشرفت توليد و

  .رشد هستند كه به دنبال مثبت نشان دادن شاخص تحريمي جهانفضاي  در خدمتگزار

  :برشمرد اسالمي ايران در معدن و صنعت موقعيت پيشرفت و موفقيت عوامل بر توان مي

  پيشرفته فناوري و دانش وجود - 1

  نياز مورد معادن و منابع بودن دارا - 2

  مناسب گذاري سرمايه - 3

  صنعت حوزه در مدرن عرضه و توليد و معادن بهينه استخراج و كشف جهت كارآمد نيروي وجود - 4

 شجاعت و دهم نهم و دولت در ويژه به صنعت و معدن عرصه در پيشرفت مترقي راهبردي سياست و رويكرد - 5

  صنعتي المللي بين نظام در صنعتي

   رهبري معظم مقام زماناز  جلوتر هاي هدايت و حمايت - 6
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 جغرافياي در صنعتي مهم مراكز از يكي صنعت و معدن عرصه در موفق تاريخي و رياييد مرز كيلومتر 625 با بوشهر استان

  .است ايران معادن و صنايع

 شيالت، و دريايي صنايع آن، صنايع اقماري و فسيلي انرژي و اي هسته انرژي صنعت مثل استراتژيك و مهم صنايع وجود

  .خدماتي و تجاري و كشاورزي صنايع

   .شود ايران استراتژيكي صنايع حوزه در استان ترين و مؤثرترين مهم كه رود مي باال بسيار شتاب با بوشهر استان

  به خاطر همجواري با دريا از آغاز دوره ايالميان: تاريخچه صنعت بوشهر

  صنايع دريايي مثل كشتي سازي، تور بافي و گرگور سازي - 1

  صنايع خدماتي - 2

  صنايع كشاورزي - 3

  صنايع دستي سنتي - 4
  

  :باشند مي امور اين نمود اشاره بدان جلسه اين در توان مي استان در معدن و صنعت مورد در كه نكاتي

  استان صنعتي توسعه نياز مورد هماهنگ و و دانشگاه فنĤوري، اي حرفهو  فني مركز ايجاد - 1

  اي منطقه و عمران هاي سازمان تشكيل و آزاد استاني، ملي، هاي سرمايه جذب - 2

  نظام ساله  20 توسعه انداز چشم نقشه با منطبق استان معدن صنعت و انداز چشم هكارشناسان كالن طراحي - 3

  صنعتي سرزميني آمايش نقشه تهيه و طرح كردن بومي - 4

  توليدات براي سودآور مناسب بازارهاي ايجاد - 5

  بندي بسته و وابسته تبديلي صنايع ايجاد - 6

  تجاري هاي زيرساخت معادن و شاورزي،ك آبزيان، آن، و اقماري فسيلي اي، هسته انرژي صنايع به ويژه توجه - 7

  خرما هشير از مايع قند: مانند بومي نوين صنايع ايجاد - 8

  بازيافتي صنايع ايجاد - 9

  حمايتي و تشويقي هاي سياست اعمال -10

  خارجي و داخلي المللي بين و ملي بازار و آزاد منطقه ايجاد -11

   جهاني روز استانداردهاي آخرين مراعات -12

  ورزشي و فرهنگي طي،محي زيست هاي پيوست مراعات -13

  سنگين ونقل حمل ايجاد و ونقل حمل شبكه تقويت -14

 آموزش با نظارت و بانكي تسهيالت ارائه با زودبازده و دستي و كوچك صنايع ايجاد -15

  بازرگاني هاي ماليات و ها تعرفه تخفيف   -16

  معادن كشف و شناخت طرح ارائه و يسايبازشنا -17


