ﭘﻮﯾﺶ ﺳﻔﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬای ﮔﺮم ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس+ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ رﻣﻀﺎن ،ﻣﺎه ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ و راز
و ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺮده و ﺑﻪ آراﻣﺸﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎی
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ،راز
و ﻧﯿﺎز و ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
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ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در
اﯾﺎم ﻓﺮﺟﻪ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ روزه داری ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
و از آراﻣﺶ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮا ﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی در ﻃﻮل روز،

ﻫﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر و ﺳﺤﺮﮔﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻏﺬا در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای
اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ دوﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده
و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ آﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺳﺮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ از
اﺳﺮاف ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ
ﺳﻔﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش و آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﭘﻮﯾﺶ ﺳﻔﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻏﺬا ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﯾﻊ اﻓﻄﺎری و ﺳﺤﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺰاﻋﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و
ﻣﻘﺪاری از ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪه دار اﯾﻦ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری ﻏﺬاﻫﺎ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮدن و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺪاﺟﻮ

ﺑﻪ

اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﮐﻪ

ﻫﯿﭻ ﺳﻔﺮه ای در ﻣﺎه ﺧﺪا ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪ
ﺗﻮان ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻫﻤﺸﻬﺮی ﻫﺎﯾﻤﺎن
ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

