ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ ارزش
۱۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﯿـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺞ و در راس آن داﻧﺸﺠﻮ؛ در
ﺗﻤﺎم دوران ﭘﺮ رﻧﮓ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ
ﻗﺸﺮاز اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﺟﻮش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ و اﻧﻘﻼب دوﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﺎب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم
ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ را در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
آری اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﻣﺤﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و
ﭘﺎﻫﺎی اﺳﺘﻮار آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﮕﯿﺮی از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را رﺑﻮده و
ﻣﺪال ﻃﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺮدن اﯾﻦ دﻻورﻣﺮدان آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺮوز اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪ و رزق و
روزی ﺧﻮد را از ﺧﺪای ﻗﻬﺎر ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ راه اﻧﻔﺎق را
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺘﮑﺶ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ در
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮐﻨﺎر ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻮﺷﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺗﺎ رزق و ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﻫﻢ در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﻫﻢ در آن دﻧﯿﺎ از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آری اﻧﻔﺎق
ﺑﺮﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻬﺎدی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ.
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راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﮐﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺣﻞ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ ارزش  150ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺞ ،روﻏﻦ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺳﻮﯾﺎ،
ﻣﺎﯾﻊ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ادارات و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارآﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎ ﻫﺪف ﻣﻨﺪﺗﺮﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

