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 ستاد مرکزی مجری طرح:

 

 نان و پنیر و همدلی عنوان طرح:

 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین       سرفصل فعالیت:

  فوق برنامه        گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی              هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :
رفع مشکالت معیشتی خانواده های نیازمند درماه مبارک رمضان در حد توان گروه هاای دانشایویی و کارمنادان خیار جااددانشاگاهی 

 ن عالقه مند با وضعیت این قبیل خانواده هاآشنایی اعضای سازمان دانشیویان و دانشیویا
 

 خالصه طرح :
در جامعه ای که سخن از عدالت می گوییم بی شک نمی توان وجود خانواده هایی که از برخی بی عدالتی های جامعه دچار مشکالت فراوانی 

از تایه قوت روزانه خود نیز عاجزند اگرچه با توزیع غذا و  شده اند را انکار کرد. خانواده هایی که دچار انواع فقر گردیده و حتی در بعضی موارد

معه مایحتاج روزانه آناا شاید بتوان مرهمی، هرچند زود گذر، بر درد آناا گذاشت، ولی بی شک اصلی ترین مساله و عامل این گونه مسائل در جا

منکر این مساله شد که بدون تامین برخی نیازهای اولیه زندگی، ما، فقر جال و نادانی یا همان به اصطالح فقر فرهنگی می باشد. البته نباید 

 ریشه کنی این فقر غیر ممکن می باشد.  لذا بر این باوریم که رفع این نیازهای اولیه باید به همراه رفع مشکالت فرهنگی و ریشه کنی فقر

دانشیویان جااددانشگاهی خراسان رضوی در نظر دارد طبق فرهنگی باشد. در آغاز این راه و در همین راستا کانون اردوهای جاادی سازمان 

سنت حسنه سال های گذشته در ماه مبارک رمضان، با جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین، اقدام به توزیع سبد های غذایی در 

 مناطق محروم حاشیه شار نماید.

اردیباشت ماه، کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین سر جمع خواهد شد،  10فروردین ماه تا  25ز رتیب که با اعالم فراخوان عمومی ابدین ت

سپس باتوجه به پتانسیل های نقدی و غیرنقدی موجود، باقیمانده مواد غذایی مورد نیاز تایه و بسته بندی خواهد شد و در نیمه ماه مبارک 

با میالد امام حسن میتبی)ع( و روز اکرام، در آدرس های مورد نظر توزیع خواهد شد. کیفیت و کمیت اقالم موجود در هر سبد  رمضان همزمان

 غذایی به شرح ذیل است، لکن تعداد سبدهای غذایی متناسب با میزان همراهی خیرین متغییر خواهد بود.

 جمع کل )ریال( قیمت واحد )ریال( مقدار واحد نوع جنس

 1.400.000 140.000 10 کیلوگرم برنج پاکستانی

 250.000 250.000 1 بطری لیتر( 2.7روغن مایع )

 140.000 70.000 2 کیلوگرم سویا درجه یک ریزدانه

 180.000 60.000 3 بسته ماکارونی )زر ماکارون(

 120.000 120.000 1 قوطی رب

 240.000 120.000 1 یلوگرمک عدس

 100.000 100.000 1 یلوگرمک نخود

 300.000 300.000 1 بسته خرما

 140.000 140.000 1 قوطی تن ماهیکنسرو 

 80.000 80.000 1 بسته گرمی( 400پنیر صبحانه )

 2.950.000 هزینه تقریبی پیش بینی شده برای هرسبد غذایی برمبنای تجربیات گذشته و قیمت امسال
 

 دانشگاه های مشاد مکان اجرا : 1399ماه رمضان  زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 1 شماره :

 20/01/1399 تاریخ :
 ندارد پیوست :

 


