
گروه هاي جهادي مختلفي در استان فارس در تالش هستند تا 
با فعاليت هايي كه انجام مي دهند، زمينه توسعه خدمت رساني 
و عدالت گستري را در ميان تمامي آحاد جامعه ايجاد كنند. 
اگر خوب به عملكرد اين گروه ها نگاه كنيم، مشخص مي شود 
در بسياري از مواقع همين ها هس��تند كه وظايف دولت ها و 

دستگاه هاي خدماتي را انجام مي دهند. 
اقدامات و عملكرد گروه هاي جهادي تنها منحصر به كارهاي 
عمراني و ساخت مسكن نيست، بلكه جهادگران در تالشند 
تا محروميت در ابعاد گوناگ��ون را در مناطق مختلف از بين 

برده و عدالت در خدمت رساني را حاكم كنند. با اين تفاسير و 
در برخي از مناطق هستند افرادي كه به تنهايي كار جهادي 

مي كنند و براي مردم منشأ خير مي شوند. 
حجت االسالم سيدبهرام حسيني، يكي از جهادگران روحاني 
است كه با تفكر جهادي در شهرستان خرامه استان فارس به 

دنبال توسعه خدمت رساني به مردم است. 
به گفته خودش، يكي از مهم ترين رس��الت هايي كه برعهده 
روحانيون نهاده شده خدمت رس��اني به مردمي است كه در 

زندگي مشكالت زيادي دارند. 

اين روحاني جهادگر در گفت وگو با »جوان« مي گويد: »مردم 
شهرستان خرامه از گذشته هيچ گونه راه و مسير دسترسي 
مناسبي نداشتند و براي رسيدن به شيراز يا حركت به سمت 
روستاهاي مجاور بايد ساعت ها راه مي رفتند تا بتوانند پس از 
گذشتن از مسيرهاي كوهستاني به مقصد خود يا يك روستا 
در مجاورتشان دسترسي داشته و نيازهاي خود را تا حدودي 

برطرف كنند.«
حجت االسالم حس��يني ادامه مي دهد: »عدم دسترسي به 
آب شرب مناس��ب نيز يكي ديگر از مش��كالتي است كه در 

اين منطقه مردم با آن مواجه  هس��تند، ام��ا عمده معضالت 
ساكنان اين روستاها عدم دسترسي مناسب و نبود يك جاده 

و راه است.«
وي تصريح مي كند: »بس��ياري از منازلي كه در اين مناطق 
ساخته شده اس��ت، مربوط به ساليان قبل اس��ت و نيازمند 
تكميل، بهس��ازي و مقاوم سازي هس��تند، زيرا مردم ساكن 
در اين مناطق كه در حومه شهرس��تان خرامه حضور دارند 
افرادي كشاورز و با سطح درآمد اقتصادي متوسط يا ضعيف 
هس��تند از اين رو بايد نهادهاي حمايتي نگاه ويژه اي به اين 

مردم داشته باشند.«
اين جهادگ��ر مي گويد: »اگ��ر نگاهي به وصاي��اي امام )ره( 
و رهنموده��اي مق��ام معظ��م رهبري داش��ته باش��يم، در 
خواهيم يافت كه ام��ام و رهبر معظم انقالب ن��گاه ويژه اي 
به محروميت زدايي داش��ته اند و هم��واره تأكيد كرده اند كه 
افراد بايد در مناطق روستايي و آس��يب ديده حضور داشته 
باشند و نس��بت به محروميت زدايي اقدام كنند، زيرا يكي از 
رسالت هاي جمهوري اسالمي عدالت گستري در ميان آحاد 

مردم است.«
اين روحاني با اشاره به اينكه تمام اقدامات صورت گرفته در 
اتصال چند روستا به يكديگر تاكنون با هزينه شخصي انجام 
شده، تأكيد مي كند: »تالش شده تا با همكاري فعاالن صنعت 
راهس��ازي و تعامل هاي صورت گرفته كمترين هزينه براي 
ساخت جاده لحاظ شود، اما بايد كيفيت كار به گونه اي باشد 

كه تا ساليان سال قابل استفاده و بهره برداري باشد.«
اين تمام ماجرا نيس��ت و وقتي مسئوالن به اين منطقه رفته 
بودند، ت��ازه فهميدند با اين همه س��ازمان و نه��ادي كه در 
زيرمجموعه خ��ود دارند، مي توانس��تند كارهايي بكنند كه 

نكرده اند و هنوز مردم با مشكالت زيادي زندگي مي كنند. 
وقتي وزير راه و شهرسازي و اس��تاندار فارس براي بازديد از 
اين طرح خيرساز به شهرستان خرامه رفته بودند، ضمن قول 
مس��اعد براي كمك به پروژه هايي ك��ه در اين منطقه وجود 
دارد، وعده اختصاص آسفالت رايگان براي جاده خيرساز را به 

مجري طرح كه يك جهادگر بسيجي است، دادند. 

 آباداني مناطق محروم
 با نهضت جهش توليد

س�ال 99 از س�وي مقام معظم رهبري 
عنوان جهش توليد ب�ه خود گرفت، اما 
آيا اين دغدغه نيز در همين سال براي 
س�ازمان هاي حمايتي و از همه مهم تر 
سازمان بسيج سازندگي پررنگ شد؟ 
نگاهي اجمالي به كارنامه 20ساله بسيج 
سازندگي نشان مي دهد كه پيش از اين 
نيز حماي�ت از توليد داخل�ي با تقويت 
اشتغالزايي در محروم ترين نقاط ايران 
اس�امي به عنوان يك�ي از اصلي ترين 
اهداف جهادگران اين س�ازمان مطرح 
بوده و هس�ت. تقويت سيستم دفاعي 
و امنيت بخش اقتصاد، ش�كل دهي به 
ي�ك اقتصاد ق�وي، ايج�اد خودباوري 
و تأثير گ�ذاري بر تمامي ش�اخص هاي 
يك اقتصاد س�الم مانند اشتغال، رفاه، 
صادرات و همچنين تقويت افتخار ملي 
از مهم ترين داليل اهميت نهضت جهش 
توليد در بيان�ات مقام معظ�م رهبري 
اس�ت. در راس�تاي تحقق اين اهداف 
بلندمدت بود كه برنامه ريزي سه ساله 
سازمان بسيج سازندگي با بهره گيري 
از نيروهاي داوطلب بسيجي تدوين شد. 
بع��د از آن ب��ه صحن��ه آوردن تمام��ي 
ظرفيت ه��اي موجود و مناب��ع و امكانات 
رده ه��اي بس��يج ب��راي جريان س��ازي 
حمايت از اين نهضت به يكي از مهم ترين 
اولويت هاي اين نهاد حمايتي از 
محرومان تبديل ش��د و تالش 
شبانه روزي جهادگران مخلص 
بسيجي براي به تحقق رساندن 
آن از مركز پايتخت تا نقاط صفر 
مرزي اي��ران پهناور اس��المي 

شروع و همچنان ادامه دارد. 
تولي�د مل�ي، بي اثركننده 

تحريم ها 
جنگ اقتصادي تمام عيار با ابزار 
بي رحمانه ترين تحريم ها نقشه 
دشمن براي فروپاشي جمهوري 
اسالمي است. نقشه اي كه رهبر 
انقالب مقابله با آن را جز ب��ا توليد ملي و 
خود باوري و تكيه بر داش��ته هاي داخلي 
ميسر نمي داند: »براي آنكه نظام اسالمي 
بتواند نقشه هاي دش��من را هوشمندانه 
خنثي كند بايد گره هاي اصلي مشكالت 
اقتصادي كشور را شناسايي و با برنامه ريزي 
دقيق و جامع و ب��ا همدلي ميان نهادهاي 
دولتي و غيردولتي اقدام به برطرف كردن 
آنها و در نهاي��ت ايجادجه��ش توليد در 
كشور كرد. راهكار بازكردن اين گره ها نيز 
در تقويت و حميت همه جانبه از توليد ملي 

نهفته است.« 
معظم له آفت اين نهضت را عدم خودباوري 
مي دانند و نسبت به آن هشدار مي دهند: 
»متأس��فانه عده اي در كشور به طور دائم 
مي گويند نمي ش��ود و م��ا نمي توانيم. در 
حالي كه مي توانيم. دليل آن هم اين است 

كه وقتي ما مي توانيم يك ماهواره بر را با 
سرعت 7 هزار و 500 متر بر ثانيه به فضا 
پرتاب كنيم و ماهواره را در مدار قرار دهيم، 
يا در صنايع دفاعي آن پيشرفت هاي بزرگ 
را داشته باشيم، پس در توليد هم مي توانيم 

به جهش دست يابيم.«
  شعارهايي در مسير تحقق 

سال 1400 از راه رسيد و اين بار شعار سال 
تأكيد مضاعفي بر رفع موانع و حمايت هاي 
بيشتر از توليد دارد. اين در حالي است كه 
توسعه و رونق بخشي به اشتغال روستاييان 
و م��ردم مناطق محروم جاي خ��ود را در 
اردوهاي جهادي باز كرده است. اتفاقي كه 
سردار زهرايي رئيس بسيج سازندگي نيز به 
آن اشاره كرده و طرح هاي اين سازمان در 
قرارگاه جهش توليد را يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي برگ��زاري اردو هاي حمايتي 
جهادي عنوان می كن��د و در مورد اهداف 
اين طرح گفته است: »اين طرح را با عنوان 
عمليات ويژه جهادي نامگذاري كرديم. در 
همين راستا توسعه اشتغالزايي با حضور 
گسترده گروه هاي جهادي تخصصي بسيج 
در عرصه هاي اقتصادي و توليدي با رويكرد 
تس��هيل گري به كارگاره هاي توليدي در 
اولويت هاي اجرايي ما قرار گرفته اس��ت. 
نكته مهم در اين طرح اين كه تمامي اين 
مراحل با مش��اركت مردمي و خيران در 
روس��تاها و مناطق كم برخوردار اجرايي 
خواهد شد، چراكه استفاده از ظرفيت هاي 
بومي »ستون اين طرح اس��ت«، اما يك 
واقعي��ت در پس اين حرف ه��ا خوابيده و 
آن هم اينكه پيامد هاي اين طرح اشتغال 
و توليد در مسير اقتصاد مقاومتي خواهد 
بود، زيرا تا به حال در بسياري از اردوهاي 
جهادي شاهد حمايت كوتاه مدتي از قشر 
مستضعف بوديم. يعني يك گروه جهادي 
به نقطه صفر مرزي مي رف��ت و خدماتي 
مانند توزيع ارزاق و بس��ته هاي معيشتي 
يا ويزيت رايگان پزش��كي انجام مي داد و 
گاهي اقدام به ساخت مس��جد و مدرسه 
مي كرد كه تمامي اين خدم��ات ارزنده و 
قابل تحسين بودند، اما اكنون با توجه به 
منظومه فكري بس��يج و جهادي كه براي 
سازندگي در نگاه مقام معظم رهبري وجود 

دارد، بايد گامي فراتر برداشته شود. 
امروز به لطف خدا و حض��ور داوطلبانه و 
مخلصانه بس��يجيان ظرفيت هاي خوبي 
در اين زمينه وجود دارد كه بايد از آنها در 
جهت خنثي سازي تحريم ها و دستيابي به 

توليد ملي استفاده كرد. 
از اين پس گروه هاي متخصص جهادي در 
قالب اردوهاي ويژه به اين مناطق مي روند 
تا در زمينه راه اندازي كارگاه هاي توليدي، 
اخذ وام هاي قرض الحسنه براي راه اندازي 
كسب وكار خانگي، كمك به توليد محصول 
مرغوب تر به دست كش��اورزان و مهارت 
آموزي به روستاييان تسهيل گري كنند. 

 روحاني جهادگر
راهي به سوي آباداني احداث كرد

در مورد اقدامات گروه هاي جهادي تاكنون بس�يار گفته و شنيده ايم. گروه هايي 
ك�ه ب�ا مأموريت ه�اي مختل�ف ب�ه مناط�ق دور و نزديك اع�زام مي ش�وند و با 
تخصص هايي كه دارند ب�ه ارائه خدمت مي پردازن�د، اما همه كارها ب�ه گروه ها و 
جمع جهادگران ختم نمي ش�ود و حاال قرار اس�ت از يك گروه ي�ك نفره صحبت 

ش�ود. روحاني جهادگ�ري ك�ه در يكي از نق�اط مح�روم شهرس�تان خرامه در 
اس�تان فارس به تنهايي دس�ت ب�ه عم�ل زده و براي رف�ع نيازهاي بهداش�تي 
و درمان�ي و تأمي�ن امكان�ات زندگي و دسترس�ي بهتر م�ردم به مناط�ق ديگر، 
يك راه روس�تايي اح�داث كرده ت�ا جاده اي به س�وي آباداني كش�يده باش�د. 
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شنيدن نحوه تش�كيل گروه هاي جهادي به اندازه فعاليت و 
اقدامات جهادگران شنيدني است. وقتي يك جوان بسيجي 
به يكباره و با يك تلنگر وارد راهي مي ش�ود، با نور س�اخته 
ش�ده هدفي را در پي�ش مي گيرد كه از چش�م بس�ياري از 
انس�ان ها دور مانده اس�ت. گروه جهادي »عاشقان واليت« 
از جمله اين گروه هاس�ت كه مس�ئول آن، بعد از تنهاش�دن 
جم�ع را پي�دا و زندگي خ�ود را وق�ف يتيمان كرده اس�ت. 

    
گروه جهادي »عاش��قان واليت« از حدود شش ماه قبل زير نظر 

سازمان بسيج مداحان استان كرمان تشكيل شد. 
مجيد خان بابا، مسئول اين گروه جهادي ا ست. كسي كه به گفته 
خودش وقتي زلزله بم اتفاق افتاد، بسياري از اقوامش را از دست 

داد. 
اين جهادگر در گفت وگو با خبرنگار »جوان« مي گويد: »سال 82 
و در زلزله بم حدود 100نفر از اقوامم را از دست دادم، پدرم، مادرم 
و خيلي هاي ديگر. آن روز با چش��م خودم ديدم، بعضي از آدم ها 
حتي كفن هم با خودشان نبردند. فهميدم اين دنيا هيچ ارزشي 
ندارد و به اين فكر افتادم، جز كار خير هدف ديگري را در اين دنيا 

دنبال نكنم.«
خان بابا با بيان اينكه هميشه با خود مي گفتم، اين دنيا چه ارزشي 
دارد كه من بخ��ورم و بخوابم، ادامه مي دهد: »ما با ش��كم س��ير 
مي خوابيم، آن وقت تعدادي از بچه هاي يتيم در اين شهر گرسنه 
هستند. بنابراين گروه جهادي »عاشقان واليت« را زير نظر سازمان 
بسيج مداحان استان كرمان راه اندازي كردم و تاكنون 9خانوار را 

زيرپوشش قرار داده ايم كه بيشتر آنها داراي فرزند يتيم هستند.«

وي با بيان اينكه خانواده و آشنايانم با كمك هايشان گروه جهادي 
»عاشقان واليت« را همراهي مي كنند، مي افزايد: »سعي مي كنيم 
هر ماه بسته هاي غذايي را براي خانواده ها ببريم و براي انجام اين 
كار، بيشتر سعي مي كنيم شب ها براي توزيع سبدها برويم تا شأن و 

آبروي خانواده ها حفظ شود.«
  اجراي ۴ مرحله كمك هاي مؤمنانه 

رئيس كانون بسيج مداحان اس��تان كرمان به »جوان« مي گويد: 
»جامعه هيئت هاي مذهبي و بسيج مداحان با مجموعه هاي همكار 
در راستاي عمل به فرامين مقام معظم رهبري در بحث مواسات، 
همدلي در ماه مبارك رمضان چهار مرحله كمك هاي مؤمنانه را 

انجام دادند.« مجيد منصوري ادامه مي دهد: »مداحان بسيجي با 
تأسي از موالي متقيان حضرت علي )ع( كه مظهر انفاق و كمك به 
ديگران است و در احواالت اين بزرگوار داريم كه به ايتام و مستمندان 

رسيدگي مي كردند، براي كمك به نيازمندان تالش مي كنند.«
به گفته اين مس��ئول، طي ماه مبارك رمضان و در ايام ميالد امام 
حسن مجتبي )ع( و به همت هيئت هاي مذهبي استان كرمان ۳ 

هزار و 118 بسته معيشتي بين نيازمندان توزيع شد. 
منصوري مي گويد: »در ايام ش��هادت حض��رت علي )ع( هم يك 
هزار بسته معيشتي با كمك كانون هاي بسيج مداحان در سراسر 
استان كرمان توزيع شد كه از اين تعداد 100بسته از سوی كانون 

بسيج مداحان در شهر كرمان بين مداحان و خانواده هاي نيازمند 
توزيع شده است.«

رئيس سازمان بسيج مداحان استان كرمان با اشاره به اينكه مركز 
نيكوكاري »نفس« با كانون هاي بسيج مداحان براي تهيه بسته هاي 
معيشتي همكاري دارد و بايد از اين مركز و كانون ها قدرداني كنيم، 
مي گويد: »ارزش ريالي هر بس��ته حدود 200 تا 250 هزار تومان 

است و شامل اقالمي مانند برنج، ماكاروني، حبوبات و روغن بود.«
وي تأكيد مي كند: »بيشترين آسيب شيوع كرونا به آن مداحاني 
زده شد كه تنها منبع درآمدشان از مداحي است و با توجه به اينكه 
آسيب زيادي ديدند، اين قشر در اولويت توزيع بسته هاي معيشتي 

هستند و بقيه بسته ها بين ساير خانواده هاي نيازمند توزيع شد.«
  مكتب شهيد سليماني، مكتب كمك به ديگران 

رئيس سازمان بس��يج مداحان اس��تان كرمان با بيان اينكه اين 
روزها شهيد سردار سليماني، اين مرد ميدان و سردار دل ها مورد 
بي مهري و طعنه بعضي از افراد قرار گرفته است، مي گويد: »بايد 
بگوييم مكتب شهيد سليماني، مكتب دستگيري، همدلي و كمك 
به ديگران بود و همدلي و همراهي و كم��ك كردن به نيازمندان 
و محرومان و حتي ياري رس��اندن به افراد ديگر در مكتب شهيد 

سليماني جايگاه ويژه اي دارد.«
يكي از كارهاي بسيج مداحان، فعاليت در امور فرهنگي است كه 
به گفته منصوري، بس��يج مداحان كرمان در ماه مبارك رمضان 
در بحث محتوايي هم بيش از ۳00دقيقه برنامه ارزش��ي شامل 
مناجات خواني مداحان، ادعيه روزها و مداحي در مناس��بت هاي 
خاص اين ماه مبارك را براي فضاي مجازي و صدا و سيماي مركز 

كرمان توليد كرده اند. 

رئيس سازمان بسيج مداحان استان كرمان:

مكتب شهيد سليماني، مكتب همدلي و كمك به نيازمندان است

گذر
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كمك هاي مؤمنانه يك نماد الهي از حركت انقالبي است بسيجيان در حوزه واكسيناسيون آموزش مي بينند
ويروس كرونا را بايد ي��ك امتحان الهي در نظر 
داشت و در همين راستا كمك هاي مؤمنانه يك 

نماد الهي از حركت انقالبي است. 
رزمايش كمك ه��اي مؤمنانه كه از س��ال قبل 
در سراسر كش��ور به اجرا در آمده است، نشان 
داد ايراني��ان مرد روزهاي س��خت ب��وده و در 
هيچ ش��رايطي همنوعان نيازمند خود را تنها 

نمي گذارند. در ماه مبارك رمض��ان كه مرحله ديگري از اين 
رزمايش اجرايي شد 2هزار بسته معيشتي به ارزش هر بسته 
400هزار تومان بين نيازمندان شهرس��تان رزن و درگزين 

توزيع شد. 
اين يك افتخار است كه بگوييم اولين گروه جهادي در استان 

همدان كه وارد بحث كرونا ش��د از شهرستان 
رزن بود. 

اين نش��ان مي دهد بس��يجيان در عرصه هاي 
مختلف در مش��كالت حضور پررنگ داشته و 

بايد قدر اين بسيجيان را بدانيم. 
در همي��ن رابط��ه شهرس��تان رزن در ام��ر 
كمك ه��اي مؤمنانه و فعاليت هاي بس��يجي 

ركورد زد و خوش درخشيد. 
كرونا حتماً يك ويروس منحوس اس��ت، ام��ا اتحادي كه در 
بين مردم و بسيجيان به وجود آمد، بيانگر اين موضوع است، 
ايران اسالمي در همه مشكالت متحد بوده و ايرانيان نسبت به 

دردهاي يكديگر بي تفاوت نيستند. 

ش�هيد  ط�رح  س�وم  مرحل�ه 
س�ليماني همزم�ان ب�ا سراس�ر 
كش�ور در اس�تان كهگيلوي�ه 
و بويراحم�د آغ�از ش�ده اس�ت. 
اي��ن ط��رح ع��الوه ب��ر حماي��ت، 
مراقب��ت و نظ��ارت، برنامه ري��زي 
ش��ده اس��ت تا آمادگي الزم براي 

واكسيناسيون نيز انجام ش��ود.  1۳سالن ورزشي و 
مركز درمان��ي آماده ارائه خدمات در مرحله س��وم 
اين طرح براي واكسيناس��يون هس��تند.  بيش از 
180نفر به صورت مستقيم با دانشگاه علوم پزشكي 
ياس��وج همكاري نزديك دارند. بر همين اس��اس 

آموزش هاي الزم براي واكسيناس��يون 
با حضور بسيجيان در قالب يك نهضت 
همگاني شروع شده است.  در كنار طرح 
شهيد س��ليماني، رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه نيز در استان ادامه دارد.  در سال 
گذش��ته جهادگران عالوه ب��ر اينكه در 
بحث جلو گيري از شيوع كرونا فعاليت 
داش��تند، رزمايش كمك مؤمنانه را با سربلندي به 
اجرا در آورده و در چندين مرحله از آن توانس��تند 
حدود 200 هزار بس��ته غذايي و پك هاي بهداشت 
 و س��المتي را آماده ك��رده و در بي��ن جامعه هدف 

توزيع كنند. 

سرهنگ پاسدار مصطفي مثنوي 
جانشين فرمانده سپاه فتح استان كهگيلويه و بويراحمد 

سردار مهدي فرجي
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين)ع( همدان

وقتي وزير راه و شهرسازي و استاندار 
فارس براي بازديد از طرح خيرساز به 
شهرس�تان خرامه رفته بودند، ضمن 
قول مساعد براي كمك به پروژه هايي 
كه در اي�ن منطقه وج�ود دارد، وعده 
اختص�اص آس�فالت راي�گان ب�راي 
جاده خيرس�از را به مج�ري طرح كه 
يك جهادگر بس�يجي اس�ت، دادند

فارس برترين استان در طرح »سفره دار«
اج�راي پنجمي�ن پويش 
در  »س�فره دار«  مل�ي 
م�اه رمض�ان ۱۴00، ب�ا 
حضور ۱2گ�روه جهادي 
دانش�جويي  بس�يج 
در ف�ارس انج�ام ش�د. 
اي��ن ط��رح ب��ه هم��ت 
جمعيت دانش��جويي امام 

حس��ن مجتبي)ع( بس��يج دانشجويي 
فارس و حماي��ت بنياد عل��وي و حضور 
12گروه جهادي در شهرستان هاي شيراز، 
داراب، مرودشت، خفر، فسا، خرامه، كوار، 
ارس��نجان چنان برگزار شد كه توانست 

نظر همه را به سمت خود جلب كند. 
در اي��ن حرك��ت يكپارچه كه ب��ا كمك 
خيرين و حضور جهادگ��ران همراه بود، 
۶5هزار پرس غذا تهيه ش��د ت��ا فارس را 
در صدر ليس��ت اس��تان ها قرار دهد كه 
از اين تعداد 45هزار پ��رس غذاي گرم و 
20هزار پرس افطاري س��اده ب��ود كه در 
محالت حاشيه شهر توزيع شد. شهرستان 
داراب با ت��الش گروه جهادي راه س��رخ 
اين شهرستان توانس��ت بيش از 25هزار 

پرس افطاري و غذاي گرم 
را تهي��ه و توزي��ع كند كه 
بيشترين مشاركت در بين 
شهرستان هاي فارس بود.  
طرح ب��زرگ »كوچه هاي 
كريمانه« نيز زير مجموعه 
پويش ملي »سفره دار« با 
اجراي برنامه هاي فرهنگي 
ويژه، جش��ن و برپايي كاروان هاي شادي 
به مناس��بت مي��الد كري��م اهل بيت در 
محالت حاشيه نش��ين با رعاي��ت كامل 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد.  براساس 
آمارهاي كشوري، در پنجمين پويش ملي 
»س��فره دار« در ماه رمضان ب��ا همكاري 
گروه هاي جه��ادي و مردمي در محالت 
حاشيه نشين استان هاي مختلف 405هزار 
پرس غذاي گرم طبخ و 200 هزار افطاري 
س��اده آماده و توزي��ع ش��د.  در مجموع 
۶05ه��زار افطاري س��اده و غ��ذاي گرم 
باحضور ۳00 گروه جهادي و دانشجويي 
توزيع، 5۳كاروان ش��ادي و 124جش��ن 
ويژه با مش��اركت 18۶گ��روه جهادي در 

219محله در سراسر كشور برگزار شد. 

سعيد يوسفي
مسئول ناحيه بسيج دانشجويي فارس
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