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: نماینده ولی فقیه در استان بوشهر
امنیت؛ مقوله حیاتی برای جامعه  التــه
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بیمـه  حـق  جرائـم  بخشـودگی  ضوابـط  بوشـهر  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن   کل  اداره  سرپرسـت 
کـرد. تشـریح  را  خدماتـی   و  معدنـی  صنعتـی،  تولیـدی،  واحدهـای  کارفرمایـان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تامیـن اجتماعـی اسـتان بوشـهر ، عبـاس دیـری  ، اظهـار کـرد: بـا 
توجـه بـه نامگـذاری سـال 1400 بـه عنوان سـال »تولید، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها« از سـوی مقام 

معظـم رهبـری و در راسـتای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی، ...

2

آبخیزداری  مهار خشکسالی با اجرای پروژه های 

آب شیرین کن های بوشهر و جم 
تابستان وارد مدار می شوند

4

 اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر

آگهـي فراخـوان ارزیابی کیفی مشـاوران
شماره سامانه ستاد 2000003702000007

 نام کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر 
نشانی: بوشهر - انتهای بزرگراه طالقانی – اداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر – کدپستی 7517638480

موضوع خدمات مشاوره: خدمات مرحله سوم )نظارت عالیه و کارگاهی( پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات 
مکانیکی و اجرای pm در بندربوشهر و بنادر تابعه و انجام مطالعات موردی

گواهینامه صالحیت حسب مورد: معماری 
رشته و يا زمینه تخصصی مشاور: حداقل پايه 2 ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری، صنعتی و نظامی  

ساعت 17:00 روز   تا  )روز دوشنبه مورخ  1400/2/6(   محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهی 
يکشنبه مورخ 1400/2/12 با مراجعه به سايت )setadiran.ir( اسناد ارزيابی کیفی را دريافت نمايند. 

محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مشاوران بايد پیشنهادهای خودرا بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد به 
آدرس )setadiran.ir( تا ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 بارگذاری نمايند. 

محل و زمان بازگشايي پاکت پیشنهادها: پیشنهادهای مشاوران راس ساعت 09:00روز دوشنبه مورخ 1400/2/27 
در محل ساختمان مرکزی به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
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یادداشت

التــه
ُ
 دل نگران گ

ــاحــــل  بـــــــــــرای ســ
اســتــان  نشینان 
بوشهر که در نوار 
کــیــلــومــتــری   700
هــم مــرز بــا خلیج 
به مرزبانی  فارس 
مــــــــــــــــــرزداری  و 
مشغول هستند 
ــارزات ضد  ــبـ و افــتــخــار بــیــش از 2قـــرن مـ
تاریخ  در  را  بیگانگان  علیه  استعماری 
درخــشــان خــود دارنــد تــار و پــود هویت و 
معیشتشان به طرز عجیبی با دریا و خوان 
پر برکتش گره خورده است چه صیادان و 
ماهیگیرانی که بی هراس و بدون خوف از 
دریا و مصائبش دل به  اعماقش می زنند 
تا رزق و روزی خود و خانواده را از سخاوت 
دریا بردارند و چه جاشو و ملوانانی  که در 
جان  انداختن  خطر  به  و  سختی  نهایت 
خــود،راه تجارت دریایی در پیش گرفته و 
حوزه  کشورهای  تجاری  بنادر  به  سفر  با 
گذران  برای  ای  توشه  اندک  فارس  خلیج 
کنند.   می  طلب  پرخطر  راه  ایــن  از  زندگی 
کم نبودند ملوانان و ماهیگیرانی که صبح 
آفتاب راهی صیدگاهها در  پیش از طلوع 
دوردســت ها شدند  گرفتار خشم امواج 
شدند و  خورشید زندگی آنها اینچنین غم 

انگیز رقم خورد.   
از اینها که بگذریم این روزها نه دریانوردان  
دارنــد  لنجی  ته  انــدک ســود  به  که چشم 
دیگر  تـــرال  صــیــد  کـــه   ماهیگیرانی  نــه  و 
برایشان  را  دریــا  پربرکت  سفره  از  سهمی 
مراد  وفــق  بر  روزگــارشــان  نگذاشته  باقی 
نیست. به گفته رییس اتحادیه لنجداران 
و حمل و نقل دریایی استان بوشهر سال 
گذشته به دلیل شیوع جهانی کرونا،برای 
لــنــجــداران سالی سخت و  دریــانــوردان و 
به  آن  اول  که 5 ماه  پرمخاطره بود.سالی 
دلیل اعمال سختگیرانه شیوه نامه های 
متحده  امـــارات  دولــت  توسط  بهداشتی 
عربی  هیچ لنجی از بنادر بوشهر به سفر 
هم  آن  از  بعد  و  نرفت  تــجــاری  و  دریــایــی 
ملی  ستاد  سختگیرانتر  مصوبات  نوبت 
صادر  را  سفر   2 تنها  مجوز  که  بــود  کرونا 
کرد این در حالی است که در سال جاری 
هم وضعیت چندان مشخص نیست و 
اواخر  دارد  احتمال  ها  شنیده  اســاس  بر 
اردیبهشت ماه بخشنامه جدید ته لنجی 

توسط هیئت وزیران ابالغ گردد.
گــمــارانــی(( معتقد  ))ســیــد علی مــوســوی 
است ابالغ مصوباتی از این دست  بدون 
و  لــنــجــداران  و  دریــانــوردان  از  نظرخواهی 
تواند  نمی  مشاغل  این  واقعی  صاحبان 
نوعی  به  و  باشد  داشته  اجرایی  قابلیت 
ابعاد فنی و حقوقی  بدون توجه به همه 
ــت هــا اجــرا  ــوردی توسط دول ــان شغل دری
مــی شــود و ایــن بــاعــث بــه خطر افــتــادن 
یکصدهزار  از  بیش  شغل  و  معیشت 
شناور  فروند  ــزار  2ه روی  که  اســت  نفری 
استان  بنادر  و  ساحلی  نقاط  در  سفاری 

بوشهر فعالیت می کنند.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه بوشهر در دیدار با 
فرمانده ناجا گفت:یکی از مولفه ها و ارکان قدرت در یک نظام؛ 
مدیریت قوی امنیت است اگر در یک جامعه امنیت پنهان 
و پیدا دچار چالش شود قطعا همه مولفه های دیگر در حوزه 
غالمعلی  اهلل  می شوند.آیت  توقف  دچار  تجارت  صنعت؛ 

صفایی بوشهری با بیان اینکه امنیت یک مقوله حیاتی برای 
جمعیت  گیری  شکل  زمان  از  افزود:امنیت  است  جامعه 
انسانی همواره مورد توجه بوده است و به طبع یک نیروی قادر 
انتظامی  و قوی برای امنیت الزم است.وی اضافه کرد:نیروی 
سیاست  یک  و  مجرب  نقطه  یک  و  عقالیی  ضرورت  یک 

راهبردی است.صفایی بوشهری اظهار داشت: انقالب اسالمی 
ایران ازیک سو وجودش مایه خیرو برکت، توسعه،استقالل و 
مردم ساالری دینی است اما از طرفی دشمنان انقالب با تمام 
وجود در تالش برای ایجاد ناامنی در جامعه هستند که در این 

شرایط وجود نیروی انتظامی مضاعف می شود.

: نماینده ولی فقیه در استان بوشهر
امنیت؛ مقوله حیاتی برای جامعه  اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر
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استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بوشهر با بیان این که شیرین سازی آب دریا 
به  وابستگی  کاهش  و  پایدار  آب  تامین  برای 
ترین  مهم  از  ها،  استان  دیگر  از  آبی  منابع 
عبور  برای  شرکت  این  راهبردی  های   برنامه 
هدفگذاری  امسال  تابستان  در  آبی  تنش  از 
نیاز  مورد  شرب  آب  تامین  گفت:  است  شده 
مشترکان هم استانی با  اجرای طرح های آب 
شیرین کن که در دست اقدام است موجب 
تحقق کاهش وابستگی به منابع آبی خارج از 
استان، از 90درصد به 60درصد می شود این در 
حالی است که طرح های در دست احداث آب 

شیرین کن با توجه شرایط اقتصادی کشور و 
های  تحریم  فضای  در  اعتباری  منابع  کمبود 
از پیشرفت خوب و رضایت بخشی  ظالمانه  
برخوردار است. عبدالحمید حمزه پور با اشاره 
و  بوشهر  کن  شیرین  آب  پروژه  که 3  این  به 
با  مترمکعب  28هزار  ،17و   35 ظرفیت  با  جم 
از  استفاده  با  و  خصوصی  بخش  مشارکت 
اضافه  دارد  قرار  اجرا  فاز  در  بانکی  تسهیالت 
واحدهای  از  شده   تولید  آب  میزان  کرد: 
آب شیرین کن در سال 1۳97 که روزانه 20 هزار 
مترمکعب  هزار   40 به  اکنون  بود  مترمکعب 
تکمیل  با  داریم  انتظار  و  است  رسیده 
شیرین  ظرفیت  آب شیرین کن  پروژه های 
سازی آب دریا به 140 هزار مترمکعب افزایش 
هر  خدمتگزار  دولت  داد:  ادامه  کند.وی  پیدا 
،آب  تضمینی  خرید  یارانه  تخصیص  با  ساله 

تولیدی از سرمایه گذاران را به صورت تضمینی 
خریداری می کند که در سال گذشته مبلغ 150 
میلیارد تومان بابت تولید آب از آب شیرین کن 

بوشهر و کنگان یارانه پرداخت شد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
آب  نخست  فاز  که  این  بیان  با  بوشهر 
بوشهر  مکعبی  متر  هزار   ۳5 شیرین کن 
شود  می  تولید  چرخه  وارد  امسال  تابستان 
این  انتقال  خط  کیلومتر   ۸ کرد:از  تصریح 
با  و  است  شده  تکمیل  آن  پروژه،6کیلومتر 
تا  داریم  بنا  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه 
اتمام  به  آن  برق رسانی  ح  طر ماه  اردیبهشت 
 4 فاز  نخست  مرحله  این   بر  افزون  برسد. 
هزار   17 ظرفیت  با  بوشهر  شیرین کن  آب 
و  فعالیت  چرخه  وارد  تابستان  مترمکعب 
تسریع  بر  تاکید  با  پور  حمزه  می شود.  تولید 

سیراف-جم  کن  شیرین  آب  احداث  اتمام  و 
گفت:با احداث و راه اندازی این آب شیرین کن 
روزانه 2۸ هزار متر مکعب تولید و از طریق 25 
کیلومترخطوط انتقال آب و 5 سایت ایستگاه 
پمپاژ و مخازن ذخیره به شهرستان جم منتقل 
می شود. در همین راستا تمام تجهیزات نصب 
آماده  پمپاژ  ایستگاه  و  انتقال  خط  و  شده 
شبکه  تکمیل  افزود:  وی  است.  بهره برداری 
و  پمپاژ  ایستگاه  راه اندازی  نیاز  مورد  برق 
پیمانکاران  توسط  آب شیرین کن  تأسیسات 
های  پیگیری  با  و  شود  می  دنبال  جدیت  با 
انجام شده منابع اعتباری موردنیاز برای خرید 
تجهیزات خارجی تامین و به زودی  شبکه برق 
آن به مرحله بهره برداری خواهد رسید. با انجام 
و  شهرها  مردم  به  آن  تولیدی  آب  مهم  این 
روستاهای شهرستان جم تحویل خواهد شد.

: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

آب شیرین کن های بوشهر و جم تابستان وارد مدار می شوند

روز جهانی کار و کارگر، روز تجلیل از پیشتازان توسعه و پیشرفت و 
روز ستایش از دست هایی است که آیینه تالش روزگارند.

کارگران عزیز به عنوان ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه 
در جامعه   نقش مهم و کلیدی در به گردش درآوردن چرخ های 
کشور  اقتصادی  شکوفایی  و  ،خدمات  ،توسعه  صنعت  عظیم 
شاکله  و  پایدار  و  زا  درون  توسعه  فقرات  ستون  و  نموده  ایفا 
مقام  سوی  از  که  سالی  در  هستند.  پیشگامی  و  رونق  اصلی 
معظم رهبری »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« تعیین شده 
است، تالش و فعالیت تحسین برانگیز و کوشش بی دریغ تمام 

کارگران شریف میهن اسالمی و بویژه کارگران را که سهمی بسزا 
در شکوفایی، پیشرفت و توسعه پایدار کشور و اقتدار ملی دارند، 
ارج نهاده و از آحاد جامعه کارگری سازمان تامین اجتماعی که با 
تالش شبانه روزی و جدیت وافر در مسیر انجام وظایف محوله، 

اهتمام ویژه دارند تشکر و قدر دانی می نمایم.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای واالمقام 
کارگر ، این روز را به تمام فعاالن عرصه کار و تالش به ویژه کارگران 
سخت کوش و کارآفرینان ساعی تبریک عرض نموده و موفقیت 

و پیروزی همگان را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم. 

ستون فقرات توسعه
پیام سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر به مناسبت روز -جهانی کارو کارگر
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روزنامه نگار

اجـــرای پـــروژه هـــای آبــخــیــزداری در 
استان بوشهر سبب شده که این 
پیامدهای  از  حـــدودی  تــا  اســتــان 
بــمــانــد.  ــان  ــ ــ ام در  خــشــکــســالــی 
ســـازه   429 ــر  ــی اخ ســـال  چــنــد  در 
آبخیزداری در استان ساخته شده 
است که این سازه ها توانسته اند 
کنترل  را  آب هـــا  روان  ــدودی  حـ تــا 
کرده و از فرسایش خاک جلوگیری 

کنند.
کل منابع  اداره  آبخیزداری  معاون 
طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر 

گــفــت:  ــاره  ــ بـ ــن  ــ ای در 
ــازه  سـ  429 ســطــح 
ساخته  آبخیزداری 

شــده در این 

هکتار   ۳19 هــــزارو   2۳۳ اســتــان 
تاکنون  آنها  اجــرای  برای  که  است 
تومان  میلیون   ۸1 و  152میلیارد 

اعتبار هزینه شده  است.
عــلــی جــعــفــری نــقــش ســـازه هـــای 
بسیار  را  ــان  ــت اس در  آبــخــیــزداری 
مفید دانست و افزود: در ۸ سال 
توانسته اند  ســازه هــا  ایـــن  اخــیــر 
 41۶ و  هــــزار   ۸۶2 و  5۶مــیــلــیــون 
به  و  استحصال  آب  مترمکعب 

سفره های زیرزمینی تزریق کنند.
آب  ساالنه  نفوذ  کــرد:  اضافه  وی 
سیالب به آبخوان ها و سفره های 
آب هــــــای زیـــرزمـــیـــنـــی بـــه طــور 
مترمکعب  یک هزار  میانگین 
با  و  می شود  بـــرآورد  هکتار  در 
این  در  اینکه  بــه  تــوجــه 
ــرات  ــی ــی ــغ ســــال هــــا ت
اقــــلــــیــــمــــی ســـبـــب 
سیل های  وقــوع 
در  متعددی 
ــا  ــرهـ ــهـ شـ
شــــــــــده، 

کاهش خسارات سیالب در اراضی 
مزایای  مهم ترین  از  دست  پایین 
استان  در  آبــخــیــزداری  ســازه هــای 

است.
کل منابع  اداره  آبخیزداری  معاون 
ــزداری اســتــان  ــ ــی ــ ــخ ــ آب طــبــیــعــی و 
مــزایــای  بــه دیــگــر  ــاره  اشـ بوشهربا 
آبخیزداری افزود: کمک  سازه های 
به معیشت روستاییان با افزایش 
ایجاد اشتغال، حفظ  و  درآمدزایی 
کمک  گیاهی و حیوانی،  گونه های 
آب  حفظ  و  کــشــاورزی  توسعه  بــه 
و  کنترل فرسایش خــاک  و خــاک، 
نــفــوذ ســیــالب هــا بــه آبــخــوان هــا و 
دیگر  از  زیرزمینی  آب  سفره های 
مــزایــای ســازه هــای آبــخــیــزداری به 

شمار می روند.
پـــــروژه  مـــــــورد   ۶۳ بــــه  ــفـــری  ــعـ جـ
مــطــالــعــاتــی حـــوزه هـــای آبــخــیــز در 
ــاره کـــرد و گــفــت: ایــن  ــ اســتــان اش
ــروژه بـــه مــســاحــت یک  ــ تـــعـــداد پـ
میلیارد و 22۶ هزار و 9 هکتار انجام 
مورد  مجموع 27  این  از  شده  که 

به مساحت 4۸1هزار و ۸۳5 هکتار 
تومان  و 709 میلیون  با 2 میلیارد 
شده   اجــرا  اخیر  سال  در ۸  اعتبار 

است.
براساس این گزارش، اکنون ۸۳۳ 
استان  در  آبخیزداری  ســازه  ــواع  ان
بوشهر در سطح 4۳۸ هزار و 9۸5 
اجرای  بــرای  که  دارد  وجــود  هکتار 
آنها تاکنون بیش از 19۶ میلیارد و 
هزینه  اعتبار  تومان  میلیون   ۳57
توانسته اند  سازه ها  ایــن  و  شــده 
تاکنون 1۳2 میلیون و 15هزار و 904 

مترمکعب آب استحصال کنند.
دشـــت  بـــوشـــهـــر۳2  ــان  ــ ــت اســ در 
از  آنها  از  تــعــدادی  کــه  دارد  وجــود 
ارم،  تنگ  بوشکان،  دشت  جمله 
ریــز  و  ــم  ج حـــوزه  و  پلنگ  دشـــت 
ممنوعه  آب  بـــرداشـــت  لــحــاظ  از 
شده اند و باتوجه به اینکه استان 
از پــتــانــســیــل ســیــل خــیــز بــاالیــی 
مساله  همین  اســـت،  بـــرخـــوردار 
بــرای  کننده  قــانــع  ــل  دالیـ از  یکی 

اجرای سازه های آبخیزداری است.

مهار خشکسالی با اجرای پروژه های آبخیزداری 



سه شنبه  7 اردیبهشت 1400  شماره 5924

اجتماعی  تامین   کل  اداره  سرپرست 
استان بوشهر ضوابط بخشودگی جرائم 
حق بیمه کارفرمایان واحدهای تولیدی، 
صنعتی، معدنی و خدماتی  را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین 
دیری   عباس   ، بوشهر  استان  اجتماعی 
سال  نامگذاری  به  توجه  با  کرد:  اظهار   ،
1400 به عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها 
معظم  مقام  سوی  از  زدایی ها«  مانع  و 
سیاست های  راستای  در  و  رهبری 
تحریم  با  مقابله  مقاومتی،  اقتصاد 
اجتماعی  تامین  سازمان  ظالمانه،  های 
کارگاه های  جرائم  بخشودگی  به  نسبت 
فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی 
و  دولتی  حقوقی  و  حقیقی  اصناف  و 
وی    . نماید  می  اقدام   خود  غیردولتی 
اضافه کرد: بر این اساس مشموالن این 
فعال  کارگاه های  کارفرمایان  ح  طر
خدماتی  و  معدنی  صنعتی،  تولیدی، 
یا حقوقی  و  حقیقی  از  اعم  اصناف  و 
مدت  به  حداقل  که  غیردولتی  و  دولتی 
به  نسبت  تقسیط  زمان  از  سال  یک 
انسانی  نیروی  اشتغال  افزایش  یا  حفظ 
بر مبنای لیست بهمن ماه سال  کارگاه 
کامل  پرداخت  و  لیست  ارسال  9۸ و 
در  کارگاه  شاغل  کارکنان  بیمه  حق 
داد:  ادامه  کنند.وی  اقدام  تقسیط  دوره 
اطالعات  ثبت  با  می توانند  کارفرمایان 
نسبت   ،  es.tamin.ir سامانه  در  خود 
با  خود  کارگاه های  جرائم  بخشودگی  به 
است،  شده  مقرر  که  شرایطی  به  توجه 
را  اقدام کنند و در این راستا بدهی خود 
تقسیط  صورت  به  یا  و  یکجا  صورت  به 
بازگردانند. اجتماعی  تامین  سازمان  به 
اجرایی نیز  داشت: واحدهای  اظهار  وی 
مکلف هستند حداکثر ظرف مدت هفت 
کارفرما،  درخواست  ثبت  تاریخ  از  روز 
پذیرش  مراتب  موضوع،  بررسی  ضمن 
را از  یا عدم پذیرش درخواست مطروحه 
طریق صندوق شخصی سامانه خدمات 

غیرحضوری به متقاضی اعالم کنند.
تامین  کل  اداره  سرپرست   گفته  به 
اجتماعی استان بوشهر، چنانچه کارفرما 
اعالم  تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  حداکثر 
پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت 
همراه  به  آن  تقسیط  یا  و  بدهی  یکجای 
بدهی  میزان  با  متناسب  وثایق  ارائه 
انصراف  به منزله  امر  این  نکنند،  اقدام 
کارفرما برای بهره مندی از تسهیالت مقرر 
افزود: در  است.دیری  مذکور  قانون  در 
تاریخ  تا  مشمول  کارفرمایان  صورتی که 
 1400 سال  بودجه  قانون  شدن  اجرا  الزم 
کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه 9۸  
کارگاه  بیمه شدگان  تعدیل  به  نسبت 
اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی 
کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان 
در  اشتغال  حفظ  رعایت  و  درخواست 
دوره تقسیط بر مبنای لیست یاد شده از 

بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

خبر

جزئیات بخشودگی جرائم حق 
بیمه کارفرمایان  اعالم شد

50هزار دقیقه  برنامه ماه رمضان از شبکه بوشهر پخش می شود

نوای ملکوتی در ماه باران بهشت«  »بوی  بوشهر  مرکز  سیمای  و  صدا 
»ترنم  و  ملکوت«  »نوای  با  باران«  »ماه  در  را 

وحی« به »اهل سحر« هدیه می دهد.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر با اشاره 
به  این که در ماه مبارک رمضان، بیش از از 50 
رادیویی،  مذهبی  و  قرآنی  برنامه  دقیقه  هزار 
تلویزیونی، خبری و فضای مجازی در گستره 
شد  خواهد  پخش  فراملی  و  ملی  استانی، 
نما،  رادیو  و  رادیو  در  دقیقه  هزار   ۳۳ گفت: 
و 2 هزار دقیقه  تلویزیون  15 هزار دقیقه در 

در خبر و فضای مجازی آماده پخش است.
برای  امسال  افزود:  ناظر  حسین  سید 
»نوای  برنامه  ویژه  پیاپی  سال  دهمین 
جزء  و  خوانی  ترتیل  بر  ملکوت«مشتمل 
های  نامه  شیوه  بارعایت  کریم،  قرآن  خوانی 
آراسته  و  مردم  حضور  بدون  و  بهداشتی 
شده با عکسهای شهدای انقالب اسالمی از 
حسینیه عاشقان ثاراهلل سپاه امام صادق به 
صورت زنده، قبل از افطار از رادیو و تلویزیون 

پخش می شود.

ترتیل  پخش  خصوص  در  همچنین  وی 
خوانی و جز خوانی قران از امام زادگان و بقاع 
برنامه  ویژه  امسال  گفت:  استان  متبرکه 
امامزاده  از  قرآن  خوانی  جزء  و  خوانی  ترتیل 
سحر  از  بعد  روزه  همه  باقر)ع(  بن  محمد 
پخش خواهد شد. وی افزود: ۳۳ هزار دقیقه 
ویژه برنامه های رادیویی ماه مبارک رمضان 
شامل برنامه های »دم سحری« ویژه سحر، 

، ترتیل خوانی و جز  »بوی بهشت« ویژه افطار
مذهبی  نمایشهای  مجموعه  قرآن،  خوانی 
برنامه  و  هزاران«  از  »یکی  مجموعه  روزانه، 
»تلنگر« و شب های قدر و دعای افتتاح و ابو 
حمزه ثمالی از صدای بوشهر پخش خواهد 
اشاره  با  همچنین  ناظر  حسین  سید  شد. 
به 15 هزار دقیقه برنامه تلویزیونی ویژه ماه 
مبارک رمضان از ویژه برنامه سحر با نام »اهل 

باران«  ماه  نام«  با  افطار  برنامه  ویژه  سحر« 
»نوای  نام  با  قران  خوانی  جز  و  خوانی  ترتیل 
ملکوت« و همچنین ویژه برنامه های تفسیر 
بوشهری  صفائی  اهلل  آیت  بیانات  با  قرآن 
با  بوشهر  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
نور«  های  »جلوه  و  نور«  »بیکران  عنوانهای 
آیت  و ویژه برنامه »کیمیا« مجموعه بیانات 
رئیسه  هیئت  عضو  بوشهری  حسینی  اهلل 
مجلس  در  بوشهر  استان  مردم  نماینده  و 
مستندهای  و  ها  فیلم  پخش  و  خبرگان 
برنامه  جمله  از  زیرنویس  و  معارفی  و  قرآنی 
به  اشاره  با  است.وی   سیما  حوزه  های 
پایتخت  »بوشهر  نام  به  امسال  نامگذاری 
قرآنی جمهوری اسالمی ایران« گفت: امسال 
برای اولین بار برنامه تلویزیونی »ترنم وحی«  
مسابقه قرآنی ویژه خواهران و برادران کانون 
سازمان  مشارکت  با  قرآنی  موسسات  و  ها 
امور  و  اوقاف  کل  اداره  و  اسالمی  تبلیغات 
خیریه استان تهیه و آماده پخش همه روزه 

در ماه مبارک رمضان است.

پاک  زمین  روز  ماه  اردیبهشت  دوم 
است. شده  ثبت  جهانی  تقویم  در 

امسال شعار روز زمین پاک با عنوان 
وری  بهره  افزایش  زمین،  احیای 
برای  بنابراین   است  شده  تعیین 
توسعه پایدار توجه بیشتر به برنامه 
همچنین  و  محیطی  زیست  های 
زیست  فرهنگ  توسعه  و  ترویج 

محیطی ضرورت دارد .

  رویکرد محوری این منطقه در اجرای پروژه ها همواره  توجه 
اقدام های  به فعالیت های زیست محیطی خواهد بود لذا 

گسترده ای را با هدف حفظ محیط زیست اجرا کرده است.
مستمر  بهبود  و  استقرار  با  گاز  انتقال  عملیات   10 منطقه   
سیستمهای مدیریتی دربخش محیط زیست، ضمن تعامل 
سازنده با اداره کل محیط زیست استان بوشهر و همچنین 
برنامه ریزی و راهبری پروژه های مهم متعدد زیست محیطی 
های  آالینده  یاحذف  کاهش  درجهت  مدیریت  به  نسبت 
محیط  حفظ  و  ها  آالینده  مستمر  پایش  محیطی،  زیست 

و  کرده  اقدام  مدیریتی  و  ملی  وظیفه  یک  عنوان  به  زیست 
نیز  را  مناسبی  و  موثر  های  اقدام  پذیری  مسئولیت  ضمن 

انجام داده است.
اندازی  راه  و  ساخت  ازجمله  مهم  2پروژه  اساس  همین  بر 
آوری  سیستم تصفیه پساب گیاه پاالیی )wetland( و جمع 
پیگرانی  از  حاصل  پسماندهای  از  تن   49 استاندارد  دفع  و 
خطوط لوله های انتقال گاز  از مهمترین اقدامات انجام شده 
در زمینه حفظ و صیانت از محیط زیست  توسط این منطقه 

انجام شده است .

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر از برگزاری دوره تخصصی مولتی روتور در جهت 
مقابله با آلودگی نفتی در بندر بوشهر خبر داد.حجت خسروی 
با  و  دریایی  های  فعالیت  هوشمندسازی  محوریت  با  گفت: 
دوره  برگزاری  هوشمند،  بندری  به  بوشهر  بندر  تبدیل  هدف 

آموزش تیم عملیاتی مقابله  آموزشی تخصصی مولتی روتور و 
بوشهر  بندر  کانال  محدوده  ای  لحظه  پایش  جهت  آلودگی  با 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  پیشرفته  کوادکوپترهای  وسیله  به 
وی افزود: با برگزاری این دوره و تامین یک فروند مولتی روتور 
راستای مانیتورینگ لحظه ای  که در  گردید  این امکان فراهم 

انجام  زیست  محیط  پایش  و  دریایی،حفاظت  عملیات های  
از  نفتی  های  آلودگی  مشاهده  صورت  در  آنی  اقدام  و  پذیرفته 
کانال بوشهر صورت پذیرد. این امر باعث تسهیل در خصوص 
حضور مستقیم نیروی انسانی، کاهش هزینه ها و پایش روزانه 

می شود

لودگی نفتی با مولتی روتور  آ 3مقابله با  اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

مسئولیت پذیری در حفظ محیط زیست

ســـرپـــرســـت ســـــازمـــــان فــرهــنــگــی 
ــرداری  ــهــ اجـــتـــمـــاعـــی و ورزشـــــــی شــ
همایش  بـــرگـــزاری  از  بــوشــهــر  بــنــدر 
دهمین  و  یکصد  نــکــوداشــت  ملی 
سالگرد تاسیس شهرداری )بلدیه( 
ــدر بــوشــهــر بـــا عـــنـــوان »بــوشــهــر  ــن ب

آرزوها« خبر داد. 
اینکه  بیان  با  غالمزاده فرد  مسعود 
ــی شهر  ــالم شـــهـــرداری، شــــورای اس
و ســـازمـــان فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی و 
به  بوشهر  بندر  شــهــرداری  ورزشـــی 
سالروز  دهمین  و  یکصد  مناسبت 
تــاســیــس شـــهـــرداری )بــلــدیــه( بندر 
همایشی  دارنـــــد  نــظــر  در  بــوشــهــر 
ــداف قــیــد شـــده در فــراخــوان  ــ ــا اه ب
پژوهشگران  افــزود:  نمایند،  برگزار 
و عــالقــه مــنــدان بــه شــرکــت در این 

کلیه طرحها  رویداد مهم، می توانند 
و پژوهشهایی که در راستای بوشهر 
تولید  آرزو هــا«  »شهر  شعار  با  آینده 
جشنواره  دبیرخانه  به  را  شوند  می 

ارسال کنند. 
در متن این فراخوان آمده است:

اهداف: 
از تحقیقات  1. ایجاد بانک اطالعاتی 
و پژوهشها جهت ارائه راهکار علمی 

به مدیران شهری
2. توسعه گفتمان علمی و فرهنگی، 
و  دانش  اشتراک  اندیشه ها،  تبادل 
توسعه  بــرای  موفق  تجارب  انتقال 

پایدار و دانایی محور بندر بوشهر
تولید  برای  بستری  سازی  فراهم   .3
ح و ایده های خالقانه در راستای  طر

توسعه شهری
از   ، بــوشــهــر هنر  و  فرهنگ  مـــرور   .4

گذشته برای آینده
محورها:

 الف: بخش علمی
- حوزه مدیریت و اقتصاد: )اقتصاد 

دانش بنیان و نقش آن در توسعه 
هــمــه جــانــبــه بــوشــهــر؛ زیــســت بــوم 
نــوآوری و فناوری  بوشهر؛ مدیریت 

شهری  با رویکرد آینده نگری(
ــا:  - عــلــوم و فــنــاوریــهــای حــــوزه دریـ
)زیست فناوری دریایی و دریانوردی 

و ترانزیت کاال (
ــایــی: )اکــوتــورهــای  - گــردشــگــری دری
ــایـــی و گــردشــگــری  ــری دریـ ــگ ــردش گ

سالمت(
انـــرژی: )انـــرژی هــای تجدیدپذیر و   -

) تجدیدناپذیر
- کشاورزی و شیالت

- موزه های علم و فناوری:
- تاریخ پزشکی، خلیج فارس، دریایی 

و دریانوردی و بوشهرشناسی
ــا رویـــکـــرد  بـ - پــزشــکــی و ســـالمـــت 
دریایی: )پزشکی هسته ای، زیست 

پزشکی دریایی(
آینده  )مستندات  فـــارس:  خلیج   -
تــاریــخ ســازی  نــگــاری خلیج فــارس و 

خلیج فارس(

  ب: بخش فرهنگ و هنر: 
- معماری بوشهر

- صنایع دستی
- ادبیات

آیین ها، هنرهای  - هنر )موسیقی، 
نمایشی، سینما، هنرهای ترسیمی(

- فرهنگ بومی و عامیانه
- ورزش بوشهر 

- تاریخ بوشهر
  ج: بخش دین پژوهی

- علما و فضال 
- دین پژوهی با رویکرد آینده نگری

- مــدیــریــت شــهــرســازی اســالمــی- 
ایرانی

 گاهشمار همایش:
: 20 اردیبهشت  تاریخ ارسال آثار

تاریخ داوری اولیه:  22 اردیبهشت
اعالم نتایج نهایی: 24 اردیبهشت

افتتاحیه: 2۸  اردیبهشت
اختتامیه: ۳0 اردیبهشت

جوایز هر بخش:
جشنواره،  ویــژه  تندیس  اول:  مقام 

مبلغ  به  نقدی  جایزه  و  تقدیر  لــوح 
70/000/000 ریال

مقام دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی 
به مبلغ 50/000/000 ریال

مقام سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی 
به مبلغ 30/000/000 ریال

 : شرایط و نحوه ارسال آثار
به  عـــالقـــمـــنـــدان  و  پـــژوهـــشـــگـــران 
بایست  مــی  هــمــایــش  در  شــرکــت 
چــکــیــده فــارســی مــقــاالت )عــلــمــی - 
محورهای  حــوزه  در  خود  تخصصی( 
به  رایـــانـــامـــه  طــریــق  از  را  هــمــایــش 
Bushehrearezooha@ آدرس 
ارســـال دبــیــرخــانــه  ــه  ب  bushehr.ir 

 نمایند.
راههای ارتباطی:

وب سایت:
F a r h a n g i . b u s h e h r . i r / f a /

  bushehrearezooha
@ Bu.farhangi    :اینستاگرام

رایانامه: 
Bushehrearezooha@bushehr.ir

همزمان با نکوداشت یکصد و دهمین سال تاسیس شهرداری بوشهر

نخستین همایش ملی »بوشهر آرزوها« فراخوان داد

علی نصیحت کن

سرپرست منطقه ده 
عملیات انتقال گاز



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان بوشهر

فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن  
یکتـــا هدِف کمـــــان و تیر تو شدن
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  صاحب امتیاز :           

  سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

  سرپرست استان بوشهر: علیرضا برازجانی

 دفتر سرپرستی استان بوشهر :077-34232529          

 دورنگار :34230730- 077      

داستان نانو در استان بوشهر از کی و چگونه آغاز شد؟ 
رشته  و  داشتم  که  مندی  عالقه  به  توجه  با   90 سال  از 
با  داشتم  استان  به  که  عرقی  و  دانشگاه  دوران  تحصیلی 
جلسه حضوری در ستاد توسعه فناوری ریاست جمهوری 
کار را شروع  . با تمام توان  ارایه دادم  را  یک برنامه 5 ساله 
وارد  استان  پرورش  و  آموزش  به  را  نانو  فناوری  و  کردم 
نمودم. این شروع فعالیت علمی استان در رشته نانو بود 
در  فناوری  نانو  کشوری  نمایشگاه  برگزاری  با  ادامه  در  و 
دانشگاه خلیج فارس و آموزش بیش از 2هزار نفر از دانش 
آموزان کل استان با حضور مدرسین کشوری  و همکاری 
نهادهای اجرایی و علمی استان توانستیم این رشته را در 

سطح عالی قرار دهیم.
ینی  آفر نقش  کسانی  چه  آمیز  موفقیت  مسیر  این  در 

بیشتری داشتند؟
شد  شروع  رسما   91 سال  از  که  موفقیت  مسیر  طی  در 
اعضای  از  برخی  و  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران 
شایسته  فارس،همکاری  خلیج  دانشگاه  علمی   هیات 
کشوری  دبیرخانه  نیز   9۶ تا   92 های  سال  در  داشتند.  ای 
فناوری نانو  به استان بوشهر و به میزبانی پژوهش سرای 
و  آموزش  گرفت.وزارت  تعلق  بوشهر  خوشبخت  شهید 
پرورش  استانداری و فرمانداری و مدیران آموزش و پرورش 
شهرستان بوشهر همکاری های بسزایی را در این خصوص 

داشتند.
و  ملی  سطح  در  بوشهر  استان  نانو  جایگاه  حاضر  حال  در 

بین المللی چگونه است؟
جایگاه استان بوشهر در علم نانو تا سال 9۶ جز پیشتازان 
این علم نوین در کشور بوده است و در آموزش و پرورش 
کشور از سال 9۳ تا 95 در طی این ۳ سال بی رقیب و استان 
نیز اساتید  المللی  کشور بوده است و در سطح بین  برتر 
این  در  را  موثری  بسیار  های  پژوهش  استان  دانشگاهی 

خصوص داشته اند.
فرآیند انتخاب دانش آموزان مستعد در حوزه فناوری نانو 

چگونه بود؟
در سال 94، استان بوشهر در طرحی خالقانه برای اولین بار 
به سبد درسی متوسطه دوره دوم  را  نانو  کشور درس  در 
با این علم  آموز به طور مستقیم  وارد کرد و 5هزار دانش 
آشنا شدند . در همان سال با برنامه ریزی مدونی 5 ساله 
ای که از سال 91 شروع شد انقالب علمی نوینی در استان 
رقم خورد که تا حال نیز ادامه دار می باشد و استعدادهای 
نوینی در این علم از بین دانش آموزان با برگزاری دوره های 
تخصصی با حضور اساتید برتر کشور این دانش آموزان در 
گفت  توان  می  جرات  به  و  کردند  خودنمایی  کشور  سطح 
جهاد علمی که در علم نانو در استان بوشهر در این سال 
رقم خورد استان های دیگر از استان بوشهر الگو گرفتند و 
آغازگر فصل نوین علوم نوین در وزارت آموزش و پرورش 

،استان بوشهر بود.
موفقیت های علمی استان در  این سالها چه بود؟

در این سال ها استان بوشهر  موفقیت های چشمگیری 
را داشته است به خصوص در  ۶ سال منتهی به سال 9۸ 
و  است  بوده  نانو  کشوری  قطب  عنوان  بوشهر  استان   ،
همچنین ۳ سال پیاپی به عنوان استان برتر در ترویج علم 
نانو و کسب چندین مدال نقره و برنز و دیپلم افتخار در 
المپیاد کشوری نانو فناوری  برخی از موفقیت های استان 

بوشهر محسوب می گردد.
درخشان  نتایج  این  حصول  در  امکانات  و  تجهیزات  آیا 

نقش داشت؟
معاونت  فناوری  محترم  معاون  حضور  با   9۳ سال  در 
وزیر  محترم  معاون  و  جمهوری  ریاست  فناوری  توسعه 
استان  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  و  پرورش  و  آموزش 
بوشهر و مسولین محترم استان و مسولین ستاد توسعه 
برتر پژوهش سراهای کشور  نانو کشور و مدیران  فناوری 
آموزی در کشور  آزمایشگاه فناوری نانو دانش  مجهزترین 
در پژوهش سرای شهید خوشبخت با همت خیرین علمی 
استان افتتاح شد و برگ زرینی در تاریخ علمی و پژوهشی 
آموزش و پرورش استان بوشهر رقم خورد و این تجهیزات 
نقش بسزایی در موفقیت استان و دانش آموزان استان 
در رقابت های ملی و جشنواره های پژوهشی کشور داشت.

یابی می کنید؟ االن وضعیت امکانات استان را چگونه ارز
مجهز  بوشهر  استان  در  سرا  پژوهش  دو  حاضر  حال  در 
به این تجهیزات می باشند و همچنین در دانشگاه خلیج 
فارس اخیرا آزمایشگاه تخصصی فناوری نانو  افتتاح شده 
دانش  علمی  های  رشته  سایر  در  رسد  می  نظر  به  است. 
نظر  از  کشور  نقاط  سایر  با  مقایسه  در  کالنشهرها  آموزان 
رتبه آوری ملی در شرایط بهتری هستند آیا این موضوع در 

باره رشته نانو هم صادق است؟دلیل آن چیست؟
خیر. در این رابطه استان های محروم البته در سطح دانش 
آموزی موفق بوده اند و پرچم دار این علم نوین در کشور 
خالق  افراد  حضور  به  گردد  می  بر  نیز  آن  باشند.دلیل  می 

و پیگیر و عالقه مند به این علم که بدون چشم داشت 
دست به جهاد علمی میزنند وحمایت مسولین مربوطه از 

این افراد  و گرنه باز هم کالنشهر ها حرف اول را می زدند.
چه توصیه ای به دانش آموزان عالقمند و خانواده هایشان 

به فعالیت در این رشته دارید؟
خانواده  و  مند  عالقه  آموزان  دانش  به  که  ای  توصیه 
و  است  خود  در  انگیزه  ایجاد  و  خودباوری  دارم  هایشان 
حصول  در  آموزان  دانش  از  ها  خانواده  مجدانه  حمایت 
اجتماعی  و  که پیشرفت علمی  فرزند خود  در  نوین  علوم 
آنان و همچنین پیشرفت  استان و کشور را در پی خواهد 
را در این خصوص  شروع  . روزی که فعالیت خود  داشت 
کردم کمتر کسی فکر می کرد استان بوشهر روزی طالیه دار 

این علم در بین دانش آموزان کشور گردد.
من برای موفقیت استانم در این علم خالصانه مجدانه و 
ایمان  خود  واالی  هدف  به  چون  کردم  تالش  جانانه  حتی 
داشتم , از هیچ کوششی فروگذار نکردم و امروز با افتخار 
و  استان  برای  خصوص  این  در  را  خود  دین  میکنم  اعالم 
کشور عزیزم ادا نموده ام، تا جایی که تا کنون نیز در ستاد 
هر  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  کشور  نانو  فناوری  توسعه 
نام  گردد  می  مطرح  آموزی  دانش  سطح  در  نانو  نام  وقت 
استان بوشهر به زبان می آید و این مایه بسی افتخار است.
کسی که می خواهد در این رشته فعالیت کند باید از کجا 

شروع کند؟
کسانی که عالقه مند به فعالیت در این رشته می باشند 
از مراجع علمی که  از مقطع ابتدایی با استفاده  می توانند 
برای این مقطع تهیه گردیده است و شرکت در دوره های 
سطح  در  آموزی  دانش  های  سرا  پژوهش  در  که  آموزشی 
استان و کشور  برگزار می گردد و همچنین شرکت در المپیاد 
کشوری نانو فناوری از پایه نهم فعالیت خود را شروع نماید.

چه توانمندی و ظرفیتی در استان بوشهر وجود دارد؟
با زیر ساخت های علمی تجهیزاتی و نیروی انسانی موجود 
گردیده  ایجاد  هدفمند   91 سال  از  که  بوشهر  استان  در 
است می توان گفت در پروژه های تحقیقاتی و علمی و حتی 
کارآفرینی استان بوشهر حرف های زیادی برای گفتن دارد و 
هم اکنون یکی از فعال ترین پارک های علم و فناوری کشور 
در خصوص شرکت های فناور مربوط به علم نانو پارک علم 

و فناوری خلیج فارس استان بوشهر می باشد.
آیا دستگاهها و نهادهای مرتبط از این رشته حمایت الزم را 

می کنند؟
ایجاد  سازی  اعتماد  با  مرتبط  نهادهای  و  ها  دستگاه   بله. 
خصوص  در  واال  هدف  این  به  ها  سال  این  طی  در  شده 
حمایت های مادی و معنوی از علوم نوین دست یافته اند.

چه کمبودهایی در این حوزه احساس می کنید؟
از  پر  راه  این  که  انسانی پیگیر و عالقه مند  نیروی  کمبود 
های  زمینه  همه  در  را  بوشهر  استان  و  ادامه  را  موفقیت 
همیشگی  های  حمایت  و  نماید  پیشتاز  نوین  علمی 
مسولین مربوطه از این نیروی های  انسانی بسیار ارزشمند.
تا ۹۹چالش ها  یت شما از سال ۹۲  در طی سال های مدیر
و موفقیت های پژوهش سرا های دانش آموزی در استان 

بوشهر چه بوده است ؟
در سال 92 که مدیریت پژوهش سرای شهید خوشبخت 

با  که  را  چشمگیری  های  موفقیت  شد  سپرده  بنده  به 
همکاران  همچنین  و  محترم  مسولین  همت  و  همکاری 
محترمم در پژوهش سرا در زمینه های علمی ادبی ، هنری و 
ترویجی برای استان  رقم خورد که از جمله می توان دوبار به 
عنوان پژوهش سرای برتر در سطح کشور/ پنج بار به عنوان 
پژوهش سرای برتر استان /دبیرخانه کشوری نانو فناوری 
به مدت ۶ سال/ افتتاح مجهزترین آزمایشگاه نانو فناوری 
دانش آموزی کشور /افتتاح سه مرکز علمی پژوهشی پارک 
آزمایشگاه  و  شناسی  زمین  آزمایشگاه  و  خالقیت  و  علم 
زیست فناوری که در نوع خود کم نظیر بود می توان نام برد 
که در طی این سال ها این مرکز حتی الگویی برای تالش   
چالش  همه  با  بود.اما  کشور  و  استان  سراهای  پژوهش 
از  روز  آخرین  که حتی  کردم  و فعالیت می  ها،طوری تالش 
مدیریت خود در آن مرکز با انگیزه و تالش مضاعف فعالیت 
می نمودم  و از جان مایه می گذاشتم که امید است این راه 
ادامه پیدا کند و مسئولین مربوطه آموزش و پرورش چه در 
کشور و چه در استان هدفمند و فقط در راستای پیشبرد 
که  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  واالی  اهداف 
مقام معظم رهبری تاکید بسیار بر اجرای صحیح آن دارندگام 
بردارند و همچنین حمایت از نیروی انسانی جوان, با تجربه 
دلسوز خالق و عالقه مند و با پشتکار فراوان که می توانند 
با حمایت از این افراد راه را برای پیشرفت استان و کشور 
رایی  خود  و  سلیقگی  کج  کوچکترین  اگر  و  کنند  هموار  
اعمال گردد  جز ضرر به دانش آموزان کشور  چیزی دیگری 

نصیب نظام آموزش و پرورش نخواهد شد.

؛بی رقیب و ممتاز در کشور  نانو بوشهر
پای صحبت مجتبی خشنود،مدیر سابق پژوهش سرای شهید خوشبخت که از موفقیت های دانش آموزان هم استانی در عرصه های ملی و بین المللی می گوید:

تاژ
رپر

اوایل دهه 90،با تالش و پشتکار و همراهی مسئولین وقت مقدمات حضور و فعالیت فناوری نانو که از رشته های نوپا 
در کشور محسوب می شد را در شهر بوشهر و در سطح آموزش پرورش فراهم کرد. در آن روزها چشم انداز روشنی برای 
آینده این رشته نوپا متصور نبود اما با سختکوشی و تالش شبانه روزی موانع موجود در مسیر را از پیش رو برداشت 
به طوری که در قالب برنامه 5ساله موفقیت ها و رتبه های ممتازی توسط شاگردانش در عرصه ملی و بین المللی خلق 

کرد. گفتگوی جام جم را با مجتبی خشنود،بنیانگذار رشته نانو در آموزش و پرورش استان بوشهر  در زیر می خوانید: 
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